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Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2145

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 3179/2021
LEIS

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de 
Guarapuava para o exercício de 2022 e, dá outras providên-
cias.

Autor: Chefe do Poder Executivo

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no 
§2º do Art. 165 da Constituição Federal e, em conformidade 
com os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000 e dos Art. 
100 a 108 da Lei Orgânica do Município de Guarapuava, as di-
retrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município 
para o exercício de 2022, compreendendo:
I – prioridades e metas da Administração Pública Municipal, ex-
traídas do Plano Plurianual;
II – estrutura e organização dos orçamentos;
III – diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orça-
mentos do Município e suas alterações;
IV – disposições sobre a dívida pública municipal;
V – disposições relativas às despesas do Município com pes-
soal e encargos sociais;
VI – disposições sobre as alterações na legislação tributária 
municipal;
VII -  disposições gerais e finais.
Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos:
I – Anexos de Metas Fiscais, composto de:
a) demonstrativo de metas anuais; 
b) avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício 
anterior;
c) demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as 
fixadas nos três exercícios anteriores;
d) evolução do patrimônio líquido nos últimos três exercícios;
e) origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação 
de ativos;
f) receitas e despesas previdenciárias do Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS;
g) projeção atuarial do Regime Próprio de Previdência Social 
dos Servidores Públicos Municipais;
h) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de 
receita;
i) demonstrativo da margem de expansão das despesas obri-
gatórias de caráter continuado; 
II - Anexo de Riscos Fiscais, contendo Demonstrativo de Ris-
cos Fiscais e Providências; 
III - Demonstrativo de Obras em Andamento, em atendimento 

ao Art. 45, Parágrafo único, da Lei Complementar n.º 101/2000. 

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-

CA MUNICIPAL

Art. 2º As metas e prioridades para o exercício financeiro de 
2022 foram estabelecidas nos Anexos desta Lei, extraídas do 
Plano Plurianual – PPA relativo ao período de 2022 a 2025.
Parágrafo único. Na elaboração e durante a execução do or-
çamento do exercício de 2022, o Poder Executivo Municipal, 
poderá alterar as metas definidas nesta Lei, aumentando e/ou 
diminuindo, incluindo e/ou excluindo ações e seus quantitati-
vos, a fim de compatibilizar as despesas orçadas com as re-
ceitas estimadas, de forma a assegurar o equilíbrio das contas 
públicas e o atendimento das necessidades da sociedade.

Art. 3º Na elaboração da proposta orçamentária para o exercí-
cio financeiro de 2022 será dada maior prioridade:
I – as ações que contribuam para a redução das desigualdades 
sociais, para a promoção humana e a qualidade de vida da 
população;
II - a atenção especial no atendimento à criança, adolescente, 
idoso e deficiente;
III - a economicidade, eficiência e transparência na gestão dos 
recursos públicos;
IV – a manutenção e ampliação da infraestrutura urbana, com 
ênfase na acessibilidade e mobilidade;
V - ao fomento da economia do Município, buscando sempre a 
geração de emprego, renda e o desenvolvimento sustentável;
VI - a ações que visem garantir eficiência e qualidade na oferta 
dos serviços da rede de atenção básica da saúde, ao fomento 
dos serviços especializados de saúde de média e alta comple-
xidade, enfatizando a prevenção;
VII - a implementação de ambiente educacional eficiente, com 
foco na valorização profissional e no ensino de qualidade;
VIII - a integração e a cooperação com os governos Federal, 
Estadual e com os Municípios da Região de Guarapuava, para 
a implementação de políticas de desenvolvimento regional;
IX - a implementação de ações que busquem a promoção da 
autonomia econômica e financeira das mulheres, o combate à 
violência, o empoderamento feminino e a defesa dos direitos 
das mulheres sob a perspectiva de gênero;
X - a valorização do patrimônio ambiental, cultural e turístico 
do Município; 
XI - a implementação de política habitacional pautada no cres-
cimento urbano planejado, dotado de toda infraestrutura ne-
cessária;
XII – ao fomento à área do esporte e lazer com a ampliação de 
equipamentos e espaços para a prática destes.
XIII – ao desenvolvimento da área rural do município com pro-
gramas de manutenção e pavimentação de estradas rurais e 
implementação de programa de habitação rural.
XIV – As ações de proteção e bem-estar animal com ênfase na 
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castração solidária de animais errantes por meio do programa 
castramóvel.
Parágrafo único. A alocação de recursos na lei orçamentária 
para 2022 manterá compatibilidade com as ações estabeleci-
das no Anexo de Metas e prioridades desta Lei.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – Programa: o instrumento de organização da ação gover-
namental, visando a concretização dos objetivos pretendidos, 
sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plu-
rianual;
II – Atividade: um instrumento de programação para alcançar 
o objetivo de um Programa, envolvendo um conjunto de ope-
rações que se realizam de modo contínuo e permanente, das 
quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de 
governo;
III – Projeto: um instrumento de programação para alcançar o 
objetivo de um Programa envolvendo um conjunto de opera-
ções, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de go-
verno;
IV – Operação Especial: caracterizada pelas despesas que 
não contribuem para a manutenção das ações de governo das 
quais não resulta um produto e, não geram contraprestação 
direta sob a forma de bens ou serviços.
§1º Cada programa identificará as ações necessárias para 
atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e 
operações especiais, especificando os valores, as metas e as 
unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§2º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a 
função, subfunção e programas aos quais se vinculam.

Art. 5º A receita orçamentária será discriminada pelos seguin-
tes níveis: 
I - Categoria Econômica;
II - Origem;
III - Espécie;
IV - Rubrica;
V - Alínea; e
VI - Subalínea.
§1º A Categoria Econômica da receita, primeiro nível de classi-
ficação, está assim detalhada:
I - Receitas Correntes - 1;
II - Receitas de Capital - 2.
§2º A Origem, segundo nível da classificação das receitas, 
identifica a procedência dos recursos públicos em relação ao 
fato gerador no momento em que os mesmos ingressam no 
patrimônio público.
§3º O terceiro nível, denominado Espécie, possibilita uma qua-
lificação mais detalhada dos fatos geradores dos ingressos de 
tais recursos.
§4º O quarto nível, a Rubrica, agrega, dentro de cada espécie 
de receita, determinadas receitas com características próprias 
e semelhantes entre si.
§5º A Alínea, quinto nível, funciona como uma qualificação da 
Rubrica, apresentando o nome da receita propriamente dita e 
recebendo o registro pela entrada dos recursos financeiros.
§6º O sexto nível, a Subalínea, representa o detalhamento 
mais analítico das receitas públicas.

Art. 6º A despesa orçamentária será discriminada de acordo 
com a legislação por:
I - Órgão Orçamentário;

II - Unidade Orçamentária;
III - Função;
IV - Subfunção;
V - Programa;
VI - Projeto, Atividade ou Operação Especial;
VII - Categoria Econômica;
VIII - Grupo de Natureza da Despesa;
IX - Modalidade de Aplicação;
X - Elemento de Despesa;
XI - Fonte de Recursos.
§1º A Categoria Econômica da despesa está assim detalhada:
I - Despesas Correntes - 3;
II - Despesas de Capital - 4.
§2º Os Grupos de Natureza da Despesa constituem agregação 
de elementos de despesa de mesmas características quanto 
ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:
I - pessoal e encargos sociais - 1;
II - juros e encargos da dívida - 2;
III - outras despesas correntes - 3;
IV - investimentos - 4;
V - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas refe-
rentes à constituição ou ao aumento de capital de empresas 
- 5; e
VI - amortização da dívida - 6.
§3º A Modalidade de Aplicação destina-se a indicar se os recur-
sos serão aplicados:
I - diretamente, pela unidade detentora do crédito orçamentá-
rio ou, mediante descentralização de crédito orçamentário, por 
outro órgão ou entidade integrante do Orçamento Fiscal ou da 
Seguridade Social;
II - indiretamente, mediante transferência financeira, por outras 
esferas de governo, seus órgãos, fundos ou entidades ou por 
entidades privadas sem fins lucrativos.
§4º Na especificação da modalidade de aplicação de que tra-
ta o parágrafo anterior será observado, no mínimo, o seguinte 
detalhamento:
I - transferências à União - 20;
II - transferências a Estados e ao Distrito Federal - 30;
IV - transferências a municípios - Fundo a Fundo - 41
III - transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - 
50;
V - transferências a instituições privadas com fins lucrativos - 
60;
VI - transferências a consórcios públicos - 71;
VII - execução orçamentária delegada a Consórcios Públicos 
- 72;
VIII - transferências a consórcios públicos mediante contrato de 
rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 
da Lei Complementar nº 141/2012 - 73; 
IX - aplicações diretas - 90; e
X - aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fun-
dos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segu-
ridade Social - 91.
§5º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou extin-
guir os códigos da modalidade de aplicação incluídos na Lei 
Orçamentária Anual para 2022 e em seus Créditos Adicionais.
§6º A especificação da despesa será apresentada por unidade 
orçamentária até o nível de elemento de despesa.
§7º A Lei Orçamentária Anual para 2022 conterá a destinação 
de recursos, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Na-
cional - STN, do Ministério da Fazenda, e pelo Tribunal de Con-
tas do Estado do Paraná - TCE/PR.
I - o Município poderá incluir, na Lei Orçamentária, outras Fon-
tes de Recursos para atender suas peculiaridades, além das 
determinadas no §7º deste Artigo;
II - as fontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária serão 
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regulamentadas por Decreto do Poder Executivo;
III - os recursos legalmente vinculados a finalidades especí-
ficas serão utilizados apenas para atender ao objeto de sua 
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que 
ocorrer o ingresso. 
§8º As receitas oriundas de aplicações financeiras terão as 
mesmas fontes dos recursos originais.
§9º Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos 
previstas poderão ser alteradas ou novas fontes de recursos 
poderão ser incluídas, conforme necessárias.
§10º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder atualiza-
ções dos Planos de Contas de Receita e de Despesa, durante 
a execução orçamentária.

Art. 7º O Projeto de Lei Orçamentária Anual que o Poder Exe-
cutivo encaminhará ao Poder Legislativo, conforme estabeleci-
do no art. 104 da Lei Orgânica Municipal e no art. 22, seus in-
cisos e parágrafo único, da Lei 4.320/1964, será composto de: 
I - texto da lei;
II - quadros orçamentários consolidados;
III - anexos dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social 
discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta 
lei; 

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXE-

CUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 8º A elaboração do projeto de lei, a aprovação e a execu-
ção da Lei Orçamentária de 2022 deverão ser realizadas de 
modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observan-
do-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo aces-
so da sociedade a todas as informações relativas a cada uma 
dessas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção 
dos resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que inte-
gra a presente Lei, além dos parâmetros da Receita Corrente 
Líquida, visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.

Art. 9º O orçamento municipal compreenderá as receitas e 
despesas da Administração Direta, Indireta, de modo a eviden-
ciar as políticas e programas de governo.

Art. 10. Não poderão ser fixadas despesas sem que sejam de-
finidas as fontes de recursos.

Art. 11. Na fixação da despesa deverão ser observados os se-
guintes limites:
I – despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 
não serão inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) da receita 
resultante de impostos, incluídas as transferências oriundas de 
impostos, consoante ao disposto no Art. 212 da Constituição 
Federal;
II – despesas com saúde não serão inferiores ao percentual 
definido na Emenda Constitucional nº 29.

Art. 12. Se for verificado, ao final de cada quadrimestre, que a 
execução das despesas foi superior à realização das receitas, 
por Fonte de Recursos, o Poder Legislativo e o Poder Executi-
vo promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, 
nos trinta dias subsequentes, a limitação de empenho e de mo-
vimentação financeira.
§1º Caso haja necessidade, a limitação do empenho das do-
tações orçamentárias e da movimentação financeira para o 
cumprimento ao disposto no art. 9º, da Lei Complementar nº 
101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas no Ane-

xo de Metas Fiscais - Metas Anuais, desta Lei, será feita de 
forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o 
atendimento de Outras Despesas Correntes, Investimentos e 
Inversões Financeiras, de cada Poder, excluídas as despesas 
que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.
§2º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste Arti-
go, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o mon-
tante que cada Poder deverá limitar referente aos valores a 
serem empenhados e pagos.

Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adi-
cionais suplementares e especiais oriundos de novos recursos, 
tais como: convênios, transferências dos governos Estadual e 
Federal, entre outras, que dependerão da existência de recur-
sos disponíveis para a despesa, considerando-se ainda a ten-
dência do exercício nos termos da Lei nº 4.320/1964.
§1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos extra-
ordinários, em conformidade com o Art. 41, Inciso III, da Lei 
4.320/1964.
§2º A abertura de créditos adicionais especiais de que trata o 
caput, serão autorizados previamente por lei específica, em 
conformidade com a legislação.

Art. 14. Conforme estabelece a Constituição Federal de 1988 
art. 167, §2º, os créditos especiais e extraordinários terão vi-
gência no exercício financeiro em que forem autorizados, sal-
vo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro 
meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites 
de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício 
financeiro subsequente, mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 15. O Executivo Municipal, em cumprimento ao disposto 
no Artigo 7º da Lei Federal n.º 4.320/1964, fica autorizado a 
abrir por ato próprio, na forma de créditos adicionais suplemen-
tares e especiais, no orçamento da Administração Direta e Indi-
reta, independentemente, até o limite de 20% (vinte por cento) 
do valor total atualizado do orçamento. 
§1º Especificamente a abertura de créditos adicionais espe-
ciais de que trata o caput, serão autorizados previamente por 
lei específica, em conformidade com a legislação, salvo as dis-
posições contidas no Art. 14.
§2º O remanejamento orçamentário constitui-se na reprogra-
mação ou reavaliação das prioridades das ações mediante 
a realocação de recursos de uma categoria de programação 
para outra, de um órgão para outro e de uma unidade orçamen-
tária para outra.
§3º A reprogramação referida no Parágrafo anterior será reali-
zada na forma de transferência ou transposição dos recursos.
§4º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – Transferência: a realocação de recursos que ocorre dentro 
do mesmo órgão, num mesmo Programa de Trabalho, entre as 
Categorias Econômicas de Despesa, mantendo-se o programa 
em funcionamento;
II – Transposição: a realocação de recursos que ocorre entre 
Programas de Trabalho, dentro do mesmo Órgão ou de um 
Órgão para outro, ampliando, desta forma, um Programa pre-
visto na Lei Orçamentária com recursos de outro também nela 
previsto;
III – realocação de recursos em sede intraorganizacional, ou 
seja, de um órgão/entidade para outro nos casos de reformas 
administrativas de que resulte a criação, extinção, fusão ou ci-
são.
§5º Excluem-se do limite de que trata o caput deste Artigo os 
créditos adicionais suplementares e especiais que decorrerem 
de leis municipais específicas.
§6º Fica autorizado e, não será computado para efeito do limite 
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fixado no caput deste Artigo: quando o crédito se destinar a su-
prir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, 
inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de 
precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, des-
pesas à conta de receitas vinculadas e transferências constitu-
cionais aos municípios; a abertura de créditos suplementares e 
especiais por decreto, com os recursos resultantes de: 
I – superávit financeiro definido no Inciso I, §1º, do Art. 43 da 
Lei nº 4.320/1964;
II - excesso e tendência de arrecadação da receita conforme 
definido no §3º, Art. 43, da Lei nº 4320/64; 
III – ajustamento de dotação do mesmo órgão.
IV – o produto de operações de crédito já autorizadas por lei 
especifica, em forma que juridicamente possibilite ao Poder 
Executivo realizá-las.

Art. 16. A reserva de contingência se destinará ao atendimento 
de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais im-
previstos.
§ 1° Caso não seja necessária a utilização da Reserva de Con-
tingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até o se-
gundo quadrimestre do ano em curso, o saldo remanescente 
poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais su-
plementares, destinado ao reforço e adequação das dotações 
orçamentárias.
§ 2° Após o segundo quadrimestre do ano em curso, o saldo re-
manescente da Reserva de Contingência poderá ser utilizado 
para abertura de créditos adicionais especiais, mediante autori-
zação do Poder Legislativo, destinado ao reforço e adequação 
das dotações orçamentárias.

Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios 
com outras esferas do Governo para execução de projetos e 
programas a serem contemplados.

Art. 18. As obras já iniciadas terão prioridade na alocação dos 
recursos para a sua continuidade e/ou conclusão.

Art. 19. A Lei Orçamentária de 2022 incluirá dotações para o 
pagamento de desapropriações, indenizações/restituições e 
precatórios cujos processos já tenham sido transitados e julga-
dos ou em processo de julgamento, podendo o Município firmar 
acordos para redução desses valores mesmo que o processo 
ainda não se encontre concluso, desde que haja vantagem fi-
nanceira para o Município.

Art. 20. A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Se-
cretaria de Finanças, até 30 de julho de cada exercício finan-
ceiro, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciá-
rios inscritos até 1º de julho de cada ano, para serem incluídos 
na proposta orçamentária do exercício seguinte, devidamente 
atualizados, conforme determinado pelo Art. 100, §1º, da Cons-
tituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 62/2009, dis-
criminados conforme detalhamento, especificando:
I - número e data do ajuizamento da ação originária;
II - número do precatório;
III - tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despe-
sa);
IV - enquadramento (alimentar ou não-alimentar);
V - data da autuação do precatório;
VI - nome do beneficiário;
VII - valor do precatório a ser pago;
VIII - data do trânsito em julgado; e
IX - número da Vara ou Comarca de origem.
Parágrafo único. A forma de pagamento e atualização monetá-
ria dos precatórios e das parcelas resultantes de acordos judi-

ciais para o exercício financeiro de 2022 observará o contido 
no Art. 100, §1º da Constituição Federal, na Emenda Constitu-
cional nº 62/2009.

Art. 21. A proposta Orçamentária do Município para o exercí-
cio de 2022 será encaminhada para apreciação do Legislativo 
até dia 30 de setembro de 2021, conforme a Lei Orgânica do 
Município.

Art. 22. A proposta orçamentária do Poder Legislativo Munici-
pal para o exercício de 2022 deverá ser encaminhada ao Exe-
cutivo Municipal, para fins de incorporação ao Projeto de Lei 
Orçamentária Anual até a data de 31 de agosto de 2021.
§1º Os recursos financeiros correspondentes às dotações 
orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo ser-lhe-ão re-
passados pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, de-
vendo ser solicitado formalmente pelo Poder Legislativo em 48 
(quarenta e oito) horas antes da data prevista para o efetivo 
repasse.
§2º As emendas para a Lei Orçamentária Anual oriundas do 
Poder Legislativo Municipal serão encaminhadas até 15 de no-
vembro de 2021 ao Executivo Municipal para apreciação e pos-
sível sanção, limitando-se a 2% (dois por cento) da previsão 
orçamentária destinada ao Poder Legislativo. 
§3 Até o dia 10 do mês subsequente o Legislativo Municipal 
deverá encaminhar ao Executivo Municipal, para fins de in-
corporação a contabilidade geral do Município, o balancete fi-
nanceiro mensal e os demonstrativos analíticos das despesas 
realizadas. 

Art. 23. Os Poderes Legislativo e Executivo deverão elaborar e 
publicar em até trinta dias após a publicação da Lei Orçamen-
tária, cronograma de execução mensal de desembolso, nos 
termos do Art. 8º da Lei Complementar nº 101/ 2000.
Parágrafo único.  No caso do Poder Executivo Municipal, o ato 
referido no caput conterá, ainda, metas bimestrais de realiza-
ção de receitas, conforme disposto no Art. 13 da Lei Comple-
mentar nº 101/2000.

Art. 24. No decorrer do exercício o Executivo fará, até 30 (trin-
ta) dias após o encerramento de cada bimestre, a publicação 
do relatório a que se refere o §3º do Art. 165 da Constituição 
Federal, nos moldes do previsto no Art. 52 da Lei Complemen-
tar nº 101/2000, respeitados os padrões estabelecidos no § 4º 
do Art. nº 55 da mesma Lei. 

Art. 25. O Relatório de Gestão Fiscal obedecendo aos precei-
tos do Art. 54, § 4º, Art. 55 e Alínea “b”, Inciso II do Art. 63, todos 
da Lei Complementar nº 101/2000, serão divulgados em até 
trinta dias após o encerramento do quadrimestre.

Art. 26. Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder atra-
vés de Lei, a adequação do Anexo de Metas e Prioridades inte-
grante desta Lei à estrutura das ações e programas constantes 
do Plano Plurianual 2022-2025.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 27. O Executivo Municipal e o Poder Legislativo, autoriza-
dos por Lei, poderão criar cargos e funções, alterar a estrutura 
de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servido-
res, concederem vantagens e/ou gratificações, admitir pessoal 
aprovado em concurso público ou em caráter temporário na 
forma da lei, realizar novos concursos públicos e demais pro-
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cessos de seleção, observados os limites e as regras da Lei 
Complementar nº. 101/2000, podendo ainda realizar Ações e 
Programas como Plano de Demissão Voluntária - PDV / Plano 
de Aposentadoria Incentivada.
Parágrafo único.  Os recursos para as despesas decorrentes 
destes atos deverão estar previstos no orçamento ou acresci-
dos por créditos adicionais.

Art. 28. As despesas com pessoal do Poder Executivo Muni-
cipal, incluindo a remuneração de agentes políticos, inativos e 
pensionistas e os encargos patronais, não poderão exceder a 
54% (cinquenta e quatro por cento) da receita corrente líquida.
§1º A contratação de cargos comissionados pelo Poder Execu-
tivo fica limitada até 8% (oito por cento) do comprometimento 
da sua Despesa com Pessoal.
§2º A despesa total com pessoal do Poder Executivo, não de-
verá exceder os limites prudenciais de 51,30% (cinquenta e um 
vírgula trinta por cento), devendo a Saúde e Educação terem 
seus programas como prioritários para o atendimento da po-
pulação sendo que, se extrapolado o percentual referenciado, 
deverá o Município retornar seus coeficientes em níveis acei-
táveis.

Art. 29. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, não 
será superior a 6% (seis por cento) da receita corrente líquida, 
em conformidade com a Emenda Constitucional nº 58/2009.
Parágrafo único. A despesa total com folha de pagamento do 
Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos Ve-
readores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ul-
trapassar a setenta por cento de sua receita, de acordo com o 
estabelecido no Art. 29-A, §1º, da Constituição Federal. 

Art. 30. No exercício de 2022, a realização de serviço extra-
ordinário, quando a despesa houver excedido 95% (noventa 
e cinco por cento) dos limites referidos no Art. 27 desta Lei, 
somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de 
relevantes interesses públicos nas situações emergenciais de 
risco ou de prejuízo para a sociedade.
Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço ex-
traordinário no âmbito do Poder Executivo é de competência 
do Chefe do Poder Executivo ou caberá a quem ele delegar, 
respeitados os limites orçamentários de cada Órgão.

Art. 31. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites 
estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, o percentual 
excedente deverá ser readequado com as seguintes medidas, 
pela ordem:
I - redução de horas extras realizadas pelos servidores muni-
cipais;
II - redução das despesas com cargos em comissão e gratifica-
ções seja pela extinção de cargos ou pela redução de valores 
a eles atribuídos;
III - exoneração dos servidores não estáveis;

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNI-

CIPAL

Art. 32. Os Orçamentos da Administração Direta e da Adminis-
tração Indireta deverão destinar recursos para o pagamento do 
serviço da dívida municipal.

Art. 33. Obedecidos aos limites estabelecidos nas legislações 
vigentes, o Município poderá realizar operações de crédito ao 
longo do exercício de 2022, destinadas a financiar despesas de 
capital previstas no Orçamento vigente ou incluídas por crédi-

tos adicionais especiais através de Lei especifica.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar 
operações de crédito por antecipação da receita, nos termos 
da legislação vigente.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO

TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 34. Ocorrendo alterações na legislação tributária em vigor, 
decorrentes de Lei, aprovada até o término deste exercício, 
que impliquem acréscimo em relação a estimativa de receita 
constante do Projeto de Lei Orçamentária, fica o Poder Exe-
cutivo autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução 
orçamentária.

Art. 35. O Executivo Municipal autorizado por Lei poderá con-
ceder benefício fiscal aos contribuintes que pagarem seus tri-
butos em parcela única e/ou no prazo de vencimento, ou ain-
da em dia com suas obrigações tributárias, devendo, nestes 
casos, ser considerado nos cálculos do orçamento da receita.

Art. 36. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em 
dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao 
crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autori-
zação em Lei, não se constituindo como renúncia de receita 
para efeito do disposto no Art. 14, §3º da Lei Complementar 
nº. 101/2000.

Art. 37. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar:
I – atualização do cadastro imobiliário e da planta genérica de 
valores;
II – as alterações na legislação tributária que proporcione maior 
arrecadação;
III – a revisão dos valores dos preços e tarifas públicas;
IV – a cobrança de débitos através de protesto.

Art. 38. A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de 
natureza tributária só será aprovada se atendidas as exigên-
cias do Art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a instituir Programa de Refinanciamento de Débitos Tributários 
do Município, através de Lei específica.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 39. Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser 
considerados como estimativa, admitindo-se variações de for-
ma a acomodar a trajetória que as determine até o envio do 
Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2022 ao Le-
gislativo Municipal e no decorrer do exercício às mudanças no 
cenário econômico nacional.

Art. 40. É autorizado ao Poder Executivo por ato próprio, no 
decorrer do exercício de 2022, incluir novos Grupos de Nature-
za de Despesas, Elementos de Despesas e novas Fontes de 
Recursos, para execução dos Orçamentos.

Art. 41. Para efeitos do Art. 16 da Lei Complementar n.º 
101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins 
do §3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e servi-
ços, os limites dos Incisos I e II, do Art. 24 da Lei nº 8.666/1993. 

Art. 42. Para fins de habilitação ao recebimento de auxílios e 
subvenções sociais, as entidades sem fins lucrativos, pessoas 
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físicas e jurídicas definidas e contempladas pela Lei Municipal 
n.º 2116/2013, Lei Municipal n.º 2270/2014, Lei Municipal n.º 
2379/2015, Decreto Municipal n.º 3478/2013, deverão seguir, 
quando se aplicar, as normas determinadas pela Resolução 
n.º 28/2011 e Resolução n.º 46/2014 do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná e suas alterações, como também a Lei Fe-
deral n.º 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal 
n.º 5863/2017.

Art. 43. Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for san-
cionado até o dia 1º de janeiro de 2022, a programação cons-
tante do Projeto encaminhado pelo Poder Executivo poderá ser 
executada em cada mês até o limite de 1/12 (um doze avos) 
do total de cada dotação, enquanto não se completar a sanção 
do ato.
Parágrafo único. O disposto no caput deste Artigo não se aplica 
às despesas correntes nas áreas de Educação, Saúde e As-
sistência Social, bem como as despesas relativas à pessoal e 
seus respectivos encargos sociais e à dívida pública municipal, 
podendo os gastos ser realizados em sua totalidade.

Art. 44. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, 
conforme o disposto no §2º do Art. 167 da Constituição Fede-
ral, será efetivada mediante Decreto do Poder Executivo.

Art. 45. Os casos omissos estão contemplados na Constituição 
Federal de 1988, na Lei Federal n.º 4.320/1964, na Lei Orça-
mentária Anual e na Lei do Plano Plurianual 2022-2025.

Art. 46. Esta lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2022, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 01 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
                                  Prefeito municipal 

DECRETOS
DECRETO Nº 8804/2021

DECRETOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” do § 1º do artigo 40 
da Constituição Federal 1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
013/2021 de 17/02/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Lourdes Aparecida de Paula do Valle Lima, matrícula 
nº 167401, ocupante do Cargo de Servente de Limpeza, Nível 
03, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do 
Quadro Permanente, com proventos de R$ 1.214,89 (um mil 
duzentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos), mensais 
e proporcionais ao tempo de contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da paridade.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Guarapuava, 01 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8805/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar 
Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional nº 
103/2019, bem como o que consta no processo nº 048/2021 
de 02/06/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Clarice Molinari Poisk, matrícula nº 62278, ocupante 
do Cargo de Professor (a), Nível 20, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 3.451,19 (três mil quatrocentos e cinquenta e 
um reais e dezenove centavos), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8807/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina a Súmula Vinculante nº 33, bem 
como o que consta no processo nº 051/2021 de 16/06/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Solange Cristina Costa Cotlinsky, matrícula nº 89052, 
ocupante do Cargo de Médico (a) Pediatra 8h, Nível 16, lota-
da na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 7.334,60 (sete mil trezentos e trinta e 
quatro reais e sessenta centavos), mensais e proporcionais ao 
tempo de contribuição.

Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da paridade.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8808/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar 
Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional nº 
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103/2019, bem como o que consta no processo nº 052/2021 
de 16/06/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Maria José Machado dos Santos, matrícula nº 83283, 
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 22, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 3.357,81 (três mil trezentos e cinquenta e 
sete reais e oitenta e um centavos), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8809/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o artigo 3º da Emenda Constitucional 
nº 47/2005. Artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional nº 
103/2019, bem como o que consta no processo nº 053/2021 
de 18/06/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
à servidora Elisabeth Nascimento Lira, matrícula nº 84808, 
ocupante do Cargo de Enfermeiro (a) 8h, Nível 18, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 6.715,05 (seis mil setecentos e quinze reais e 
cinco centavos), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8810/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina o inciso III, “a” do § 1º do art. 
40 Constituição Federal 1988 com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
054/2021 de 21/06/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 

servidora Eleni Alves da Costa, matrícula nº 162094, ocupante 
do Cargo de Professor (a), Nível 05, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 1.974,21 (um mil novecentos e setenta e qua-
tro reais e vinte e um centavos), mensais e proporcionais ao 
tempo de contribuição.

Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da paridade.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8811/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina o inciso III, “b” do artigo 12 da 
Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do 
§ 1º do art. 40 da CF/1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e artigo 3º c/c artigo 36, inciso III da 
Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como o que consta 
no processo nº 049/2021 de 07/06/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo idade à servidora 
Dioceli Costa de Souza, matrícula nº 115819, ocupante do Car-
go de Professor (a), Nível 11, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos 
de R$ 1.515,45 (um mil quinhentos e quinze reais e quarenta 
e cinco centavos), mensais e proporcionais ao tempo de con-
tribuição.

Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da paridade.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8812/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina os incisos I do artigo 7º e inciso I do 
artigo 15 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e c/c 
inciso I, § 7º do artigo 40 da Constituição Federal, com reda-
ção pela Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que 
consta no processo nº 050/2021 de 16/06/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE ao Senhor Loly 
Schon, inscrito no CPF nº 451.620.429-00, cônjuge da ex-ser-
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vidora Carmem Lucia Von Stan Schon, matrícula nº 131903, a partir de 03 de junho de 2021.

Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia de R$ 
1.090,99 (um mil e noventa reais e noventa e nove centavos) mensais, de natureza vitalícia.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transforma-
ção ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 03 de junho de 2021.

Guarapuava, 01 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8813/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que determina os incisos I do artigo 7º e inciso I do artigo 15 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e c/c inciso I, § 7º 
do artigo 40 da Constituição Federal, com redação pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Artigo 24 da Emenda Constitucional 
nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 055/2021 de 23/06/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE ao Senhor Arzemiro Pereira de Lima, inscrito no CPF nº 221.937.409-25, cônjuge da 
ex-servidora Glair Teresinha Eleuterio de Lima, matrícula nº 4088, a partir de 20 de junho de 2021.
Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia de R$ 
1.653,07 (um mil seiscentos e cinquenta e três reais e sete centavos) mensais, de natureza vitalícia.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, 
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da 
paridade.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 20 de junho de 2021.

Guarapuava, 01 de julho de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8814/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que determina os incisos I do artigo 7º e inciso I do artigo 15 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e c/c inciso I, § 
7º do artigo 40 da Constituição Federal, com redação pelo artigo 1º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Artigo 24 da Emenda 
Constitucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 056/2021 de 23/06/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE ao Senhor Arzemiro Pereira de Lima, inscrito no CPF nº 221.937.409-25, cônjuge da 
ex-servidora Glair Teresinha Eleuterio de Lima, matrícula nº 83097, a partir de 20 de junho de 2021.
Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia de R$ 
3.353,88 (três mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos) mensais, de natureza vitalícia.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, 
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da 
paridade.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 20 de junho de 2021.

Guarapuava, 01 de julho de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8815/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que determina os incisos I do artigo 7º e inciso I do artigo 15 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e c/c inciso I, § 
7º do artigo 40 da Constituição Federal, com redação pelo artigo 1º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Artigo 24 da Emenda 
Constitucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 057/2021 de 24/06/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE ao Senhor Vilmar Alves Fonseca, inscrito no CPF nº 340.808.729-68, cônjuge da ex-
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-servidora Iolanda Agner de Lima Fonseca, matrícula nº 132969, a partir de 14 de junho de 2021.

Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia de R$ 
1.129,47 (um mil cento e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos) mensais, de natureza vitalícia.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transforma-
ção ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 14 de junho de 2021.

Guarapuava, 01 de julho de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8816/2021
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DECRETO Nº 8817/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo dispos-
to no art. 3º da Lei nº 3090/2021,

DECRETA

Art. 1º Fica prorrogado a outorga do direito real de uso de bem imóvel, de propriedade do Município de Guarapuava, à AAPE – 
Associação de Amigos de Pessoas Especiais, sediada à Rua Dona Anastacia, S/N, bairro Boqueirão, neste Município, inscrita no 
CNPJ sob o nº 12.192.677/0001-58, pelo período de 12 (doze) meses a contar do dia 30 de junho de 2021.

Art. 2º A utilização do imóvel cedido pelo Município fica vinculada ao desenvolvimento do projeto social “Casa do Povo da Rua – 
Vida por Vidas”, o qual é mantido e disponibilizado pela AAPE, conforme disposto na Lei Municipal nº 3090/2020.

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

Guarapuava, 02 de julho de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8818/2021
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PORTARIA Nº 850/2021
PORTARIAS

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

R E S O L V E

Art. 1º Fica determinado que os(as) servidores(as) 
convocados(as) pela Procuradoria como Testemunha, Prepos-
to do Município e Assistentes Técnicos, devem se apresentar, 
acompanhar as audiências e/ou prestar auxílio, sob pena da 
abertura de Processo Administrativo para apurar eventual res-
ponsabilização do(a) servidor(a), nos termos do Artigo 197, 
§1º, XVIII da Lei Complementar Municipal nº 120/2020.
Parágrafo único. A solicitação da Procuradoria autoriza o(a) 
servidor(a) representar o Município na qualidade de Preposto.

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

Guarapuava, 24 de junho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 868/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Constituir a Câmara Técnica na Secretaria Municipal de 
Saúde, que tem como objetivo analisar, descrever e adequar 
os descritivos de materiais de consumo, mobiliário, equipa-
mentos, papelaria e outro.

Art. 2º A Câmara Técnica será composta pelos seguintes mem-
bros, todos lotados na Secretaria Municipal de Saúde:
I - Claudia Cunico Conrado Locatelli – Fonoaudiologo - matrí-
cula 13.131-8;
II – Fernanda Spyra Dal’maz – Nutricionista, matrícula nº 
13332-9;
III - Maria Thereza Melhem Pelissari – Nutricionista, matrícula 
17601-0;
IV – Jonilson Antonio Pires – Médico, matrícula nº 17834-9
V - Vinia Prado – Técnico em Enfermagem, matrícula nº18.501-
9.
§1º A Câmara Técnica será presidida pela servidora Claudia 
Cunico Conrado Locatelli.
§2º A presidente poderá convocar outros servidores para cola-
borar com a Câmara Técnica em assuntos que dependam de 
conhecimento técnico específico.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria nº 177/2020 e demais disposições em 
contrário.

Guarapuava, 30 de junho de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 871/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “b”, da Lei Comple-
mentar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, a servidora Rita de Cassia 
Morais de Souza, Auxiliar de Saúde Bucal, matrícula nº 14.032-
5, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o 
período de 25/06/2021 a 01/07/2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 01 de julho de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 872/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “b”, da Lei Comple-
mentar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, a servidora Maria Aparecida 
Nahirnei , Professora/Professora A.E.E., matrículas nº 15.921-
2/18.785-2, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 26/06/2021 a 02/07/2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 01 de julho de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
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TERMO DE FOMENTO 010/2021 - AGRICULTURA
               
Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUA-
VA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA e a CEN-
TRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUA-
RAPUAVA – CARMUG.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777 - Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNANDO 
GOES, CPF nº 536.414.189-68 e, de outro lado, a CENTRAL 
DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUA-
VA - CARMUG, pessoa jurídica de direito privado, sede na Rua 
Xavantes, 466, Vila Carli, CEP 85040-210, em Guarapuava, 
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 10.249.898/0001-
90, neste ato representada por seu presidente, Senhor NIVAL-
DO KOUTUN, brasileiro, casado, Produtor Rural, portador da 
Cédula de Identidade Civil RG nº 7.150.925-7, expedida pelo 
Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF/MF sob 
nº. 024.856.159-69, residente e domiciliado na localidade de 
Morro Grande – Distrito do Guairacá – Guarapuava-PR, CEP 
85.100-000, de ora em diante denominados simplesmente MU-
NICÍPIO e ENTIDADE, respectivamente, partes que resolvem 
celebrar o presente TERMO DE FOMENTO mediante as cláu-
sulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Termo de Fomento tem por objetivo o apoio finan-
ceiro por parte do Município a Organização da Sociedade Civil, 
sem fins lucrativos, com a finalidade de executar o projeto de 
“Apoio à produção e comercialização de produtos da agricultu-
ra familiar e prestação de serviços técnicos e de mecanização 
agrícola junto à CARMUG (Central de Associações Rurais do 
Município de Guarapuava)”.

Parágrafo Primeiro: O Município repassará à ENTIDADE até o 
valor de R$ 695.800,00,00 (seiscentos e noventa e cinco mil e 
oitocentos reais), que deverá ser depositado e movimentado 
em conta específica, sendo utilizado conforme Plano de Apli-
cação constante no plano de Trabalho apresentado e aprovado 
pelo Município.

Parágrafo Segundo: Os recursos repassados, enquanto não 
utilizados na sua finalidade, deverão ser aplicados conforme 
os termos do Decreto Municipal Nº 5863, em seu artigo 48, 
parágrafos 1º e 2º.

Parágrafo Terceiro: O Plano de trabalho a que se refere o ob-
jeto deste termo passa a fazer parte integrante do Termo, inde-
pendentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 
695.800,00,00 (seiscentos e noventa e cinco mil e oitocentos 
reais), sendo liberado conforme Plano de Trabalho apresenta-
do pela CARMUG. 

Parágrafo 1º: Para receber o repasse a ENTIDADE deverá 
apresentar Recibo de Pagamento Mensal além dos documen-
tos constantes nos artigos 38 e 39 do Decreto Municipal 5863 e 
registrar mensalmente as informações necessárias no Sistema 
Integrado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – SIT.

Parágrafo 2º: A parcela remuneratória especificada nesta cláu-
sula deverá ser depositada e movimentada em Conta Corrente 
específica para este Termo de Fomento, sendo: Banco do Bra-
sil, Agência 0299-2, Conta corrente Nº 104.006-5.

Parágrafo 3º: É de responsabilidade exclusiva da ENTIDADE o 
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais relativos ao seu funcionamento e ao adimplemen-
to do termo de fomento, não se caracterizando responsabilida-
de solidária ou subsidiária da administração pública pelos res-
pectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria 
ou restrição à sua execução. 

Parágrafo 4º: As parcelas dos recursos transferidos serão libe-
radas em estrita conformidade com o cronograma de desem-
bolso aprovado pelo Município. As parcelas serão retidas até o 
saneamento, se houverem impropriedades previstas no Art. 48 
da Lei 13019/2014, itens I, II e/ou III.

Parágrafo 5º: Enquanto não empregados na sua finalidade, os 
recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 
nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993.

Parágrafo 6º: A ENTIDADE deve permitir o livre acesso dos 
agentes da administração pública do MUNÍCIPIO, do controle 
interno e do tribunal de contas correspondentes ao processo 
nas dependências da mesma, bem como nos documentos e 
comprovantes financeiros desta.

Parágrafo 7º: A ENTIDADE tem responsabilidade exclusiva 
pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de cus-
teio, de investimento e de pessoal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
30 de junho de 2022, oficializado após a data da assinatura de 
ambas as partes.

Parágrafo 1º: A vigência da parceria poderá ser alterada me-
diante solicitação da organização da sociedade civil e de acor-
do com o interesse do Município, devidamente formalizada e 
justificada, a ser apresentada à administração pública em, no 
mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto.

Parágrafo 2º: A prorrogação de ofício da vigência do termo de 
fomento deve ser feita pela administração pública quando ela 
der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limita-
da ao exato período do atraso verificado. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da Dotação Orçamentária nº 33.50.43.99.99 – Cooperativas 
e Associações -Subvenções Sociais, da Secretaria Municipal 
de Agricultura.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas MENSALMENTE ao MUNICÍPIO 
dos recursos recebidos, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES no 
Sistema Integrado de Transferências – SIT, de acordo com as 
exigências contidas na Resolução nº 028/2011 e nas Normati-
vas 61 e 68/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
e fazendo o fechamento da prestação de conta de cada bimes-
tre, de acordo com as exigências contidas nas Resoluções Nº 
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028/2011, 046/2014 e Instrução Normativa 61/2011 do TCE/
PR e demais legislações da área. A prestação de contas par-
cial acontecerá mensalmente e ainda haverá uma prestação de 
contas final, relativa à execução do termo de fomento dar-se-á 
mediante a análise dos documentos previstos no plano de tra-
balho, além dos seguintes relatórios:
a) Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela Or-
ganização da Sociedade Civil, assinado pelo seu representan-
te legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumpri-
mento do objeto e o comparativo de metas propostas com os 
resultados alcançados, a partir do cronograma acordado; 
b) Relatório de Execução Físico-Financeira, assinado 
pelo seu representante legal e o contador responsável, com a 
descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e 
sua vinculação com a execução do objeto; 
c) Notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emiti-
dos em nome da Organização da Sociedade Civil; 
d) Extrato bancário da conta específica vinculada à exe-
cução da Parceria; 
e) Comprovante do recolhimento do saldo da conta ban-
cária específica, quando houver; 
f) Material comprobatório do cumprimento do objeto em 
fotos, vídeos ou outros suportes, quando couber; 
g) Relação de bens adquiridos, produzidos ou construí-
dos, quando for o caso; 
h) Lista de presença de treinados ou capacitados, quan-
do for o caso.
Parágrafo 1º: O Gestor da Parceria, nomeado neste termo, 
com o apoio dos setores técnicos competentes e com base 
nos relatórios produzidos no período, emitirá um parecer técni-
co para cada prestação de contas apresentada, parcial ou não. 
A análise da Prestação de Contas Final levará em conta os 
documentos apresentados e constitui-se das seguintes etapas: 
a) Análise de execução do objeto: quanto ao cumprimen-
to do objeto e atendimento dos resultados pactuados no plano 
de trabalho aprovado pela Administração Pública, devendo o 
eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado; 
b) Análise financeira: conciliação bancária, por meio da 
aferição da correlação entre as despesas apresentadas e a 
execução do objeto da Parceria, bem como entre as despesas 
e os débitos efetuados na conta corrente que recebeu recursos 
para a execução da parceria. 
Parágrafo 2º: A administração pública deverá considerar ainda 
em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamen-
te, quando houver:      
a) Relatório de visita técnica in loco eventualmente reali-
zada durante a execução da parceria
b) Relatório técnico de monitoramento e avaliação, ho-
mologado pela comissão de monitoramento e avaliação desig-
nada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os 
resultados alcançados durante a execução do termo de cola-
boração.
Parágrafo 3º:  No caso de prestação de contas única, o gestor 
emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do 
cumprimento do objeto.
Parágrafo 4º:   A organização da sociedade civil prestará con-
tas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo 
de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria 
ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder 
um ano.        

Parágrafo 5º: Somente serão aceitos os documentos compro-
batórios das despesas que estiverem de acordo com a legis-
lação fiscal. (Ex: nota fiscal, avisos de débitos bancários, etc.). 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-

ZAÇÃO
A administração pública promoverá o monitoramento e a ava-
liação do cumprimento do objeto da parceria. 
Parágrafo 1º:  Para a implementação do disposto no caput, a 
administração pública poderá valer-se do apoio técnico de ter-
ceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou 
entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos 
recursos.
Parágrafo 2º:  Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) 
ano, a administração pública realizará, sempre que possível, 
pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de tra-
balho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da 
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, 
bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades 
definidas.
Parágrafo 3º: Para a implementação do disposto no parágrafo 
2o, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico 
de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com ór-
gãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplica-
ção dos recursos.
Parágrafo 4º: A administração pública emitirá relatório técnico 
de monitoramento e avaliação de parceria celebrada median-
te termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá 
à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o 
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apre-
sentação da prestação de contas devida pela organização da 
sociedade civil.         
Parágrafo 5º: O relatório técnico de monitoramento e avaliação 
da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter - 
descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
a) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das me-
tas e do impacto do benefício social obtido em razão da execu-
ção do objeto até o período, com base nos indicadores estabe-
lecidos e aprovados no plano de trabalho;
b) Valores efetivamente transferidos pela administração pública
c) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apre-
sentados pela organização da sociedade civil na prestação de 
contas, quando não for comprovado o alcance das metas e 
resultados estabelecidos no respectivo termo de fomento aná-
lise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno 
e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de 
suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência 
dessas auditorias
Parágrafo 6º: No caso de parcerias financiadas com recursos 
de fundos específicos, o monitoramento e a avaliação serão 
realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas 
as exigências das leis das transferências voluntárias.  
Parágrafo 7º: Sem prejuízo da fiscalização pela administração 
pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria 
será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas 
públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em 
cada esfera de governo.         
Parágrafo 8º: As parcerias de que trata esta Lei estarão tam-
bém sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na 
legislação.

CLÁUSULA SÉTIMA – GESTOR DA PARCERIA
O MUNICÍPIO/Concedente terá como gestor da parceria no-
meado o Sr. Luciano Werner, CPF n° 971.238.549-34, que de-
verá fiscalizar e avaliar a execução do Termo e do Plano de 
Trabalho, através de visitas e emissão de relatórios que com-
provem a execução da aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pela atualização das certidões e pelo acompanha-
mento dos registros da ENTIDADE no SIT – Sistema Integrado 
de Transferência.
Parágrafo único: São obrigações do gestor (Conforme Artigo 
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61 da Lei 13.019/14):
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 
que comprometam ou possam comprometer as atividades ou 
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que se-
rão adotadas para sanar os problemas detectados;
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final, com base no relatório técnico de monitoramen-
to e avaliação de que trata o art. 59 desta Lei;
IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final;
V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos ne-
cessários às atividades de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA OITAVA – COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO
É a instância administrativa responsável pelo acompanha-
mento da execução da parceria celebrada, cujas atribuições 
serão voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, uni-
ficação dos entendimentos, solução de controvérsias, padroni-
zação de objetos, custos e indicadores voltados à priorização 
do controle de resultados sendo de sua competência a ava-
liação e a homologação dos relatórios técnicos de monitora-
mento e avaliação. Os membros nomeados desta comissão 
são: Sr. Amarildo Antonio Freder, CPF n° 029.173.269-05; Sr. 
Luiz Carlos Dalla Vecchia, CPF n.º 630.809.409-97; Sr. Valdir 
José Aurizonas Rocha, CPF nº 352.774.919-53; Sr. Hamilton 
Mello, CPF n.º 171.454.819-87; Sr. Patrikk John Martins, CPF 
n.º 058.906.139-95.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO providenciará a publicação deste instrumento 
no prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Município. 
E somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos 
respectivos extratos no meio oficial de publicidade da adminis-
tração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO PLANO DE TRABALHO
Constará como anexo deste termo de fomento o plano de tra-
balho, que dele será parte integrante e indissociável. Durante o 
período de vigência do termo de fomento, o plano de trabalho 
da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de 
metas, sendo apresentado com antecedência de 30 dias para 
aprovação do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA RE-
NÚNCIA
Este Termo de Fomento poderá ser rescindido automaticamen-
te independente da formalização de instrumento, no caso de 
inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmen-
te quando constatadas as seguintes situações:

a)Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b)A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo 1º: A inexecução total ou parcial do objeto deste Ter-
mo por parte da ENTIDADE importará na suspensão dos repas-
ses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além 
de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o 
recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo 2º: A faculdade dos participes rescindirem o instru-
mento, a qualquer tempo, atendendo as condições, sanções 
e delimitações claras de responsabilidades constantes neste 

TERMO DE FOMENTO, sendo o prazo mínimo de antecedên-
cia para a publicidade dessa intenção, não inferior a 60 (ses-
senta) dias;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIZA-
ÇÕES E DAS SANÇÕES 
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de tra-
balho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legis-
lação específica, a administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as 
seguintes sanções:

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento 
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da administração pú-
blica sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entida-
des de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-
lidade, que será concedida sempre que a organização da so-
ciedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso II.
Parágrafo 1º:  As sanções estabelecidas nos incisos II e III são 
de competência exclusiva do Chefe do poder Executivo, facul-
tada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 
de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após dois anos de aplicação da penalidade.
Parágrafo 2º: Prescreve em cinco anos, contados a partir da 
data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de 
penalidade decorrente de infração relacionada à execução da 
parceria.
Parágrafo 3º:  A prescrição será interrompida com a edição de 
ato administrativo voltado à apuração da infração.
Parágrafo 4º: A inexecução total ou parcial do objeto deste Ter-
mo por parte da ENTIDADE a administração pública poderá, 
exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços es-
senciais à população, por ato próprio e independentemente de 
autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das 
metas ou atividades pactuadas: 

I - retomar os bens públicos em poder da organização da socie-
dade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou 
título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do 
objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação ou 
da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descon-
tinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o 
que foi executado pela organização da sociedade civil até o 
momento em que a administração assumiu essas responsa-
bilidades.

III - assumir a responsabilidade pela execução do restante do 
objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, 
de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considera-
do na prestação de contas o que foi executado pela organiza-
ção da sociedade civil até o momento em que a administração 
assumiu essas responsabilidades. 

Parágrafo 5º: As situações previstas no caput devem ser comu-
nicadas pelo gestor ao administrador público.
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria:           
a) Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da 
sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições so-
ciais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias 
e demais encargos sociais e trabalhistas;       
b) Consumo e custeio, conforme previsto no Plano de Trabalho, para pagamento de despesas de consumo de água e 
esgoto, energia elétrica, telecomunicações. Ainda, poderá ser utilizado para custear material para oficinas.  Os equipamentos e 
materiais permanentes adquiridos com recursos do termo de parceria serão inalienáveis e a entidade deverá formalizar a pro-
messa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de não desenvolver mais atividades relacionadas 
ao objeto pactuado no termo de parceria e/ou se houver a extinção da entidade.
Parágrafo 1º:  É de responsabilidade exclusiva ENTIDADE o pagamentos dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do termo de fomento, não se caracterizando respon-
sabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO/Concedente pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da 
parceria ou restrição à sua execução.
Parágrafo 2º: Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições 
de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.  
Parágrafo 3º: As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria, conforme artigo 48 da Lei 13.019, serão liberadas em 
estrita conformidade com o cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento 
das impropriedades:      
   
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; 

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil 
em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento; 

III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela 
administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os pro-
venientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo im-
prorrogável de  trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 
autoridade competente da administração pública.

a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento dos saldos ou a devolução de valores não utilizados e os 
rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente de conformidade com a Portaria nº 453/94 do Tribunal de 
Contas, acrescidos de juros de mora calculados conforme preconizado na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções de valores não aplicados, bem como de rendimentos finan-
ceiros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda restituir ao MUNICÍPIO o valor transferido, atualizado monetariamente 
desde a data do recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:

a)Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no TERMO DE FOMENTO;
b)Não for executado o objeto do TERMO DE FOMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS BENS REMANESCENTES 
Para os fins deste ajuste, considera-se bens remanescentes equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos da 
parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam. 

Parágrafo 1º: Os bens remanescentes serão gravados com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de 
transferência da propriedade à administração pública, na hipótese da extinção da parceria. 

Parágrafo 2º: Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doa-
dos quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado 
o disposto neste termo e na legislação vigente. 

Parágrafo 3º: Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados à 
continuidade da execução do objeto previsto neste termo, sob pena de reversão em favor da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EM CASOS DE OMISSÃO
Nos casos de omissão, deverá ser utilizado a Lei 13.019/2014 e o Decreto 5.863/2017.

CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
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oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o que 
concordam expressamente as partes. Sendo obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão 
encarregado de assessoramento jurídico integrante da administração pública.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo, perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus 
jurídicos e legais efeitos.
 
Guarapuava, 01 de julho de 2021.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CELSO FERNANDO GOES

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ITACIR JOSÉ VEZZARO

Secretário Municipal de Agricultura

CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - CARMUG
NIVALDO KOUTUN 

Presidente da CARMUG

Testemunha
Nome: Luiz Carlos dos Santos
CPF:696.749.579-87   

Testemunha
Nome: Leozelia Saidel Pedroso
CPF: 630.821.959-20
      

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO JOR4DÃO - CRJ
RESOLUÇÃO Nº. 012/2021

SÚMULA: Nomeação para Cargo em Comissão.

SAMUEL RIBAS DE ABREU, Diretor Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, no uso de suas atri-
buições estatutárias, bem como com base no artigo 24, inciso I, da 6ª alteração do Estatuto do Consórcio Intermunicipal do Vale 
do Rio Jordão – CRJ aprovado,

RESOLVE:
 
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. MARIO FERNANDO SCHEIDT, CPF nº 718.691.669-49, no cargo em comissão de Coordenador 
Operacional, a partir de 01 de Julho de 2021.

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

Guarapuava, 02 de Julho de 2021.
SAMUEL RIBAS DE ABREU
Diretor Presidente do CRJ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 105/2021

Contrato N 208/2018
Dispensa 37/2018
Requisição Preliminar 535/2018
DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL
O Secretário Municipal de Saúde do Município de Guarapuava, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do De-
creto nº 8.418/2021, com fulcro no Decreto Municipal 7.545/19, 
especificamente no Art. 9º, estabelece os servidores abaixo ci-
tados como Gestor e Fiscal das Atas ou Contratos providos da 
Requisição Preliminar 535/2018 os quais têm a competência 
para a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Admi-
nistração Municipal:
Fica nomeado(a) como Gestor(a) MARCO ANTONIO HORST 
portador(a)  RG: 3.895.633, e inscrito(a) no CPF sob o nº 
523.213.459-87, a quem caberá a fiscalização do fiel cumpri-
mento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Fe-
deral n.º 8.666/93;
Fica designado(a) como suplente do(a) Gestor(a) o(a) 
servidor(a) VÂNIA MARIA GURKA VICENTIN, portador(a) do 
RG nº 3.177.015-7  e inscrito(a) CPF sob o nº 640.973.909-53.
Fica nomeado(a) como Fiscal LISIA DENIDE LEAL DE 
CARVALHO MARTINS DE OLIVEIRA portador(a) do RG nº 
12.664.488-3 e inscrito(a) no CPF sob o nº 074.208.538-43, 
a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos 
acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
Fica designado(a) como suplente do(a) Fiscal o(a) servidor(a) 
ILMA ADNESKY, portador(a) do RG nº 5.930.835-1 e inscrito(a) 
CPF sob o nº 804.745.279-72.
Guarapuava, 29 de Junho de 2021.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

 

PORTARIA Nº 106/2021
Contrato nº 248/2014
Dispensa 157/2014

DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL
O Secretário Municipal de Saúde do Município de Guarapuava, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do De-
creto nº 8.418/2021, com fulcro no Decreto Municipal 7.545/19, 
especificamente no Art. 9º, estabelece os servidores abaixo ci-
tados como Gestor e Fiscal das Atas ou Contratos providos da 
Dispensa 157/2014 os quais têm a competência para a gestão 
e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Muni-
cipal:
Fica nomeado(a) como Gestor(a) JANAINA STABEN OLIVEI-
RA portador(a) RG: 8.612.842-0, e inscrito(a) no CPF sob o 
nº 044.509.389-76, a quem caberá a fiscalização do fiel cum-
primento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93;
Fica designado(a) como suplente do(a) Gestor(a) o(a) 
servidor(a) SILMARA PACHECO, portador(a) do RG nº 
4.377.970-2 e inscrito(a) CPF sob o nº 815.226.739-20.
Fica nomeado(a) como Fiscal DAIANE C. DOS ANJOS LEMES 
portador(a) do RG nº 8.415.686-8 e inscrito(a) no CPF sob o 
nº 048.034.979-74, a quem caberá a fiscalização do fiel cum-
primento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93;
Fica designado(a) como suplente do(a) Fiscal o(a) servidor(a) 
TAINÁ ANAIZE ALINSKI, portador(a) do RG nº 10.322.759-3 e 
inscrito(a) CPF sob o nº 069.795.849-36.
Guarapuava, 30 de Junho de 2021.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 107/2021
Requisição Preliminar 444/2021

DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL
O Secretário Municipal de Saúde do Município de Guarapuava, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do De-
creto nº 8.418/2021, com fulcro no Decreto Municipal 7.545/19, 
especificamente no Art. 9º, estabelece os servidores abaixo ci-
tados como Gestor e Fiscal das Atas ou Contratos providos da 
Requisição Preliminar 444/2021 os quais têm a competência 
para a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Admi-
nistração Municipal:
Fica nomeado(a) como Gestor(a) EDEMUR MORALLES FI-
LHO portador(a)  RG: 26.538.420-5, e inscrito(a) no CPF sob o 
nº 248.166.578-35, a quem caberá a fiscalização do fiel cum-
primento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93;
Fica designado(a) como suplente do(a) Gestor(a) o(a) 
servidor(a) ANDRESSA CORDEIRO FERREIRA, portador(a) 
do RG nº 9.388.624-0  e inscrito(a) CPF sob o nº 057.754.289-
35.
Fica nomeado(a) como Fiscal LUIZ ALTAIR BANCZEK 
portador(a) do RG nº 5.419.367-0 e inscrito(a) no CPF sob o 
nº 748.542.679-68, a quem caberá a fiscalização do fiel cum-
primento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93;
Fica designado(a) como suplente do(a) Fiscal o(a) servidor(a) 
CLAUDIA CUNICO CONRADO LOCATELLI, portador(a) do 
RG nº 5.255.153-6 e inscrito(a) CPF sob o nº 748.544.619-34.
Revogo Portaria 102.
Guarapuava, 01 de Julho de 2021.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 108/2021
Requisição Preliminar 447/2018

DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL
O Secretário Municipal de Saúde do Município de Guarapuava, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do De-
creto nº 8.418/2021, com fulcro no Decreto Municipal 7.545/19, 
especificamente no Art. 9º, estabelece os servidores abaixo ci-
tados como Gestor e Fiscal das Atas ou Contratos providos do 
Pregão Presencial 274/2018, os quais têm a competência para 
a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administra-
ção Municipal:
Fica nomeado(a) como Gestor(a) MARCOS ELISEU XARÃO 
OLIVEIRA portador(a) do RG nº 4.229.535-3 e inscrito(a) no 
CPF/MF sob o nº 587.076.709-15, a quem caberá a fiscaliza-
ção do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o ar-
tigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
Fica designado(a) como suplente do(a) Gestor(a) o(a) 
servidor(a) LUCIANA CONRADO AJUZ, portador do RG 
5.243.438-6, inscrito no CPF nº 724.640.979-34.
Fica nomeado(a) como Fiscal ANDRE DA ROSA portador(a) 
do RG nº 8.626.078-6 e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 
008.475.879-6, a quem caberá a fiscalização do fiel cumpri-
mento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Fe-
deral n.º 8.666/93.
Fica designado(a) como suplente do(a) Fiscal o(a) servidor(a) 
ROSELMIRA ALVES DE LIMA, portador(a) do RG 6.719.512-4, 
inscrito(a) no CPF nº 804.741.879-34.
Guarapuava, 02 de Julho de 2021.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 8.418/2021
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