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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 09 de julho de 2021
Veiculação: 09 de julho de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2151

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 136/2021
LEIS

“Dispõe sobre a reposição salarial dos Servidores Públicos Municipais Ativos, Inativos e Pensionistas da Administração Direta e 
Indireta 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:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover reposição salarial, de acordo com o Índice de Preço ao Consumi-
do Amplo - IPCA, e atualizar as tabelas de vencimentos, no percentual total de 9,32% (nove vírgula trinta e dois por cento), para 
os Servidores Públicos Municipais Ativos do Quadro Geral, Quadro da Saúde, Profissionais do Magistério e Grupo Ocupacional 
e Técnico Administrativo pertencentes ao Quadro Próprio da Educação, bem como aos cargos da Lei Complementar Municipal 
n.º 088/2018 e Lei Complementar Municipal n.º 112/2020, servidores lotados na Fundação de Proteção Especial da Juventude e 
Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, inativos e pensionistas, sendo o percentual pago em duas parcelas, conforme segue:

I - 8% (oito por cento), o qual será concedido em 31 de julho de 2021, retroativo a 31 de maio de 2021;
II - 1,32% (um vírgula trinta e dois por cento), o qual será concedido em 31/10/2021, retroativo a 31/05/2021;
Parágrafo Único - A reposição estabelecida no caput deste artigo não se aplica ao subsídio dos cargos de prefeito, vice e secre-
tários municipais, procurador geral, ouvidor geral e chefe de gabinete.

Art. 2º A reposição de que trata o art. 1º não será aplicada para a categoria de servidores abrangidos pela lei n.º 2915/2019, em 
decorrência da aplicação do piso nacional, no corrente ano.

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

Guarapuava, 09 de julho de 2021.
Celso Fernando Góes

                                                                                       Prefeito Municipal 

LEI COMPLEMENTAR Nº 137/2021
Dispõe sobre a reposição salarial dos servidores efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas do Poder Legislativo Mu-
nicipal de Guarapuava e das outras providências.
                                                             
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o Poder Legislativo autorizado a conceder de acordo com o Art. 110 da Lei Complementar 61/2016, amparado em 
decisão proferida no Acordão nº 293/21 – Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, reposição salarial aos 
Servidores Efetivos, Comissionados, Aposentados e Pensionistas do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava no percentual 
de 10,23% (dez vírgula vinte e três por cento), referente à variação do INPC (IBGE) no período de maio de 2019 a abril de 2021, 
com efeito retroativo a 1º de maio de 2021.     
Parágrafo único - Ficam alterados e integram a presente Lei, os valores vigentes das tabelas  constantes dos Anexos I, II e III da 
Lei Complementar 61/2016, conforme reposição estabelecida no artigo 1º desta Lei.                            

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 09 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
                                                                                       Prefeito Municipal 
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LEI Nº 3180/2021
“Declara a Utilidade Pública Municipal da ASSOCIAÇÃO CULTURAL, ARTISTICA E ESPORTIVA GUARAPUAVA – VOGT”. 

Autor: Vereador Paulo Lima

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

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública Municipal a ASSOCIAÇÃO CULTURAL, ARTISTICA E ESPORTIVA GUARAPUAVA 
– VOGT, instituída sem fins lucrativos, fundada em 19 de fevereiro de 2015, com sede e foro na Rua Dona Anastácia, 1777, Vila 
Olarias, Bairro Boqueirão, Guarapuava – PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 79.322.020/0001-39.
   
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 08 de julho de 2021.
Celso Fernando Góes

                                                                                      Prefeito Municipal 

LEI Nº 3181/2021
“Dispõe sobre a recomposição salarial aos cargos de prefeito, vice e secretários municipais, procurador geral, ouvidor geral e 
chefe de gabinete do Poder Executivo Municipal e de outras providências”. 

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover reposição salarial, de acordo com o Índice de Preço ao Consu-
mido Amplo - IPCA, e atualizar as tabelas de vencimentos, no percentual total de 9,32% (nove vírgula trinta e dois por cento), aos 
cargos de prefeito, vice e secretários municipais, procurador geral, ouvidor geral e chefe de gabinete, sendo o percentual pago 
em duas parcelas, conforme segue: 
I - 8% (oito por cento), o qual será concedido em 31 de julho de 2021, retroativo a 31 de maio de 2021; 
II - 1,32% (um vírgula trinta e dois por cento), o qual será concedido em 31/10/2021, retroativo a 31/05/2021; 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 09 de julho de 2021.
Celso Fernando Góes

                                                                                        Prefeito Municipal 
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LEI Nº 3182/2021
“Institui e normatiza atividade relativa ao transporte de resídu-
os/entulhos no Município de Guarapuava e, dá outras provi-
dências”.

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

Art. 1º As empresas proprietárias de caçambas estacionárias 
para a coleta e remoção/destinação de entulhos, terras e so-
bras de materiais de construção civil, com sede e/ou que ope-
rem no Município de Guarapuava, ficam obrigadas a atender 
as exigências estabelecidas na presente Lei.
Parágrafo único - Caçamba, para o efeito desta Lei, é o reci-
piente confeccionado com chapa de ferro resistente ou qual-
quer outro material equivalente, no formato e dimensões es-
tabelecidos no “ANEXO C” desta Lei, destinada a coleta de 
entulhos.

Art.  2º As empresas interessadas em prestar os serviços pre-
vistos no Artigo 1º desta Lei, no Município de Guarapuava, de-
verão requerer, obrigatoriamente, o cadastro e/ou renovação 
do Alvará, através de formulário próprio retirado na Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. 
§ 1º O requerimento para cadastramento, previsto neste Artigo, 
deve estar instruído com os seguintes documentos:
I - preenchimento de formulário próprio da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente;
II - inscrição junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do 
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);
III - inscrição no Cadastro de Contribuinte do Município;
IV - cópia da Inscrição Municipal e Alvará de Funcionamento da 
sede da empresa;
V - certidão Negativa dos Tributos de ordem Municipal, Esta-
dual e Federal;
VI - comprovante de destinação final dos resíduos, acompa-
nhado da respectiva licença ambiental;
VII - fotografias coloridas tamanho padrão 10cmX15cm, frontal 
e lateral das caçambas e caminhões;
VIII - informações adicionais relativas aos caminhões e as ca-
çambas ou outros dispositivos de coleta;
IX - licença Ambiental para atividade de transporte de resíduos/
entulhos da construção civil, em cumprimento ao Art. 21 da Re-
solução n.º 02/2018, do Conselho Municipal de Meio Ambiente 
ou outra que a venha substituir.

Art. 3º As empresas transportadoras somente poderão depo-
sitar os entulhos/resíduos coletados em locais que possuam 
licença ambiental específica para atividade de Triagem, Trata-
mento e/ou Disposição Final de Resíduos da Construção Civil.

Art. 4º As licenças/autorizações concedidas aos prestadores 
de serviços para remoção de resíduos/entulhos de construção 
civil e escavações, no Município de Guarapuava, têm validade 
de um ano, podendo ser renovadas, por igual período, junto à 
Secretaria de Meio Ambiente, desde que cumprida a legislação 
em vigor.
§ 1º Para as licenças/autorizações previstas neste Artigo, a 
empresa requerente estará condicionada:
I - a obediência do prazo improrrogável de, até trinta dias após 
o vencimento da licença para solicitação da renovação;
II - a vistoria dos caminhões pelo Departamento responsável 
da Secretária Municipal de Trânsito e Transportes – SETRAN, 
com a devida certificação.
§ 2º O fornecimento de serviços sem a devida licença/autoriza-

ção ensejará em aplicação de multa, sendo que, em caso de 
reincidência ocorrerá sua suspensão, com posterior cassação.

Art. 5º As empresas devidamente cadastradas no Município 
de Guarapuava, devem utilizar caminhões apropriados para o 
transporte de resíduos da construção civil, ou seja, caminhões 
do tipo “brooks”, com caçamba escamoteável, devendo obede-
cer, obrigatoriamente, às especificações e requisitos: 
I - possuir dimensões externas máximas de até 2,65m (dois 
metros e sessenta e cinco centímetros) de comprimento, por 
1,76m (um metro e setenta e seis centímetros) de largura, por 
1,39m (um metro e trinta e nove centímetros) de altura. 
II - possuir, obrigatoriamente, dispositivos externos refletivos 
que garantam sua visibilidade em dias chuvosos e períodos 
noturnos, além de dados adicionais de identificação. 
III - especificamente, quando em manobra de deposição ou re-
cebimento de caçambas, os caminhões do tipo “brooks”, com 
caçambas escamoteáveis apropriadas para o transporte de 
resíduos de construção civil, deverão estar visivelmente sinali-
zados, independente do horário, com uso de cones refletivos, 
dispostos sobre a pista de rolamento e lanternas tipo “pisca-
-alerta” ligadas na parte frontal, traseira e laterais do caminhão.

Art. 6º Os geradores/contratantes dos serviços e, as empresas 
cadastradas deverão obedecer às seguintes diretrizes:
§ 1º Os geradores/contratantes de resíduos, de qualquer tipo e 
natureza, ficam proibidos:
I - de utilizar caçambas para a disposição de outros resíduos 
que não sejam exclusivamente da construção civil;
II - de utilizar chapas, placas e outros dispositivos suplementa-
res que promovam a elevação da capacidade volumétrica de 
caçambas estacionárias, devendo estas serem utilizadas ape-
nas até seu nível superior.
III - de utilizar dos serviços de remoção de resíduos de empre-
sas transportadoras, que não estejam cadastradas pela Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente.

§ 2º Os transportadores ficam proibidos:
I - da utilização de seus equipamentos para o transporte de 
Resíduos Classe I (Perigosos), podendo ser coletados resídu-
os diversos, Classe II A e B (conforme ABNT NBR 10.004), 
mediante uso de caçambas específicas e, licenciados pela Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente; 
II - de sujar as vias públicas durante a carga e transporte de 
resíduos;
III - de fazer o deslocamento de resíduos sem o respectivo do-
cumento de Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR;
IV - de utilizar caçambas além do limite superior e lateral per-
mitido, particularmente quanto à ferragens e elementos pon-
tiagudos;
V - de ultrapassar a totalidade de 5m³ (cinco metros cúbicos);

§ 3º Os transportadores de resíduos, de qualquer natureza, 
ficam obrigados:
I - A utilizar dispositivos de cobertura que permitam a proteção 
da carga durante o transporte, sem ultrapassar o limite das bor-
das da carroceria ou caçamba, evitando o extravasamento de 
resíduos sobre as vias ou bens públicos;
II - A fornecer, quando atuarem com caçambas ou outros tipos 
de dispositivos em veículos automotores, documento simplifi-
cado de orientação aos usuários de seus equipamentos, nos 
termos do disposto no item 6 do “ANEXO A" desta Lei, deven-
do conter:

a) instruções sobre posicionamento da caçamba e volume a 
ser respeitado;
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b)  tipos de resíduos admissíveis;
c)  prazo para preenchimento;
d)  proibição da utilização de transportadores não cadas-
trados;
e)  penalidades previstas em Lei e outras instruções que 
julgue necessárias.

III - a obter licença ambiental junto a Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente, em cumprimento ao Art. 21 da Resolução 
nº02/2018 do Conselho Municipal de Meio Ambiente ou a outra 
que venha a substituir.

§ 4º. Remover, imediatamente, todo e qualquer material rema-
nescente da carga ou descarga, bem como realizar a varrição 
ou lavagem do local, tão logo a conclusão dos serviços. 

Art. 7º Os resíduos de que trata esta Lei, deverão ser de carac-
terística inerte, resultantes dos serviços de construção civil (ca-
liça e entulhos) ou de escavações (terra), não sendo permitida 
a colocação de lixo doméstico.

§ 1º Quando a quantidade de resíduos ultrapassar 5m³ (cinco 
metros cúbicos), deverá ser feita a separação dos resíduos em 
caçambas distintas, sendo os materiais de escavações e caliça 
colocados em uma caçamba e os demais entulhos em outra 
caçamba.
§ 2º A separação do material será de responsabilidade do con-
tratante.
§ 3º A colocação de lixo doméstico nas caçambas contratadas, 
implicará em multa ao contratante, conforme o “ANEXO B”, 
parte integrante desta Lei.
§ 4º O depósito de lixo doméstico em conjunto com os demais 
resíduos nas áreas de destinação final, devidamente licencia-
das, implicará em multa a empresa transportadora, bem como 
ao contratante, conforme o “ANEXO B”, parte integrante desta 
Lei.

Art. 8º Para preservação da segurança, as caçambas estacio-
nárias deverão observar, obrigatoriamente, as seguintes con-
dições: 

I - estar padronizada e pintada, preferencialmente, na cor ama-
rela ou em cores vivas, com esmalte sintético ou tinta equiva-
lente, em bom estado de conservação, contendo identificação, 
número da licença ambiental para transporte e dispositivos de 
segurança em todos os lados, dotadas de sinalização refleti-
va nas suas extremidades superiores, nos termos previstos no 
“ANEXO C”, parte integrante desta Lei;
II - ser colocada no interior de imóvel para coleta dos entulhos, 
ou, se por razões técnicas não for possível, fica permitida a 
sua colocação em via pública, com as restrições explicitadas 
nesta Lei;

Art. 9º O estacionamento das caçambas, nos termos do artigo 
anterior, deverá ser feito, prioritariamente, no recuo frontal ou 
lateral da testada do imóvel do gerador e/ou contratante dos 
serviços.
Parágrafo Único - Não sendo possível o estabelecido no caput 
deste Artigo, as empresas cadastradas deverão obedecer às 
seguintes diretrizes:

I - As caçambas deverão:
a) estar estacionadas paralelamente às guias e/ou meios-fios, 
no sentido de seu comprimento, resguardando, no mínimo, 10 
(dez) metros de distância do alinhamento do bordo de qualquer 
via transversal e de pontos de ônibus;

b)  estar afastadas no mínimo 20 (vinte) centímetros e 
máximo 50 (cinquenta) centímetros das guias ou meios-fios, 
devendo estar afastadas dos hidrantes, bueiros ou bocas de 
lobo em, no mínimo, 2 (dois) metros e, não podendo ser posi-
cionadas, em nenhuma hipótese, sobre poços de visita/buei-
ros;
c)  ter seu equipamento de rodagem limpo, antes de atin-
girem a via pública.

II - As caçambas não poderão:

a)  impedir o acesso e o correto uso de telefones ou ou-
tros equipamentos públicos;
b)  trazer risco de acidentes, devendo estar visíveis aos 
condutores de veículos a uma distância mínima de 40 (quaren-
ta) metros, inclusive em vias em curva, planas, em aclives ou 
declives, devendo a Secretaria Municipal de Trânsito e Trans-
portes – SETRAN notificar sua retirada, em caráter emergen-
cial, em um prazo de 8 (oito) horas;
d)  ser estacionadas sobre passeios, salvo quando as-
segurada a largura mínima de 1,5m (um metro e meio), para 
a passagem segura de pedestres e obedecida a distância mí-
nima de 0,70 m (setenta centímetros) em relação ao meio fio 
local.

Art. 10. A circulação de caminhões para a colocação ou remo-
ção de caçambas nas áreas designadas como Zona Central 
de Tráfego – ZTC, dar-se-á de acordo com a regulamentação 
prevista nesta Lei.
§ 1º A colocação de caçambas em áreas com estacionamento 
rotativo regulamentado – ESTAR DIGITAL, estará sujeita ao 
pagamento de uma tarifa diária, a qual será definida por De-
creto Municipal e, que deverá ser paga antecipadamente e di-
retamente na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 
– SETRAN, pela utilização de uma vaga de estacionamento, 
incidindo por dia de uso, compreendido entre segunda-feira a 
sábado, ficando isento de pagamento no domingo; 
§ 2º O infrator que incorrer no descumprimento ao disposto 
no Parágrafo anterior, será penalizado no correspondente a 2 
(duas) vezes o valor da tarifa diária, por dia de permanência de 
forma irregular, cujos valores deverão ser lançados e cobrados 
pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SETRAN;
§ 3º É vedada a reserva de vagas para o posicionamento das 
caçambas durante o horário comercial.
§ 4º Na hipótese prevista no caput deste Artigo, as caçambas 
não poderão ficar estacionadas por um período superior a 72 
(setenta e duas) horas;
§ 5º Não será permitida a utilização de mais de 1 (uma) ca-
çamba por vez, ressalvados os casos especiais, devidamente 
justificados, quando serão admitidas 2 (duas), sendo que, nes-
tes casos, deverá ser autorizada, previamente, pela Secretaria 
Municipal de Trânsito e Transportes - SETRAN; 

Art. 11. Além das situações previstas no Art. 10 desta Lei, fica 
expressamente proibido o estacionamento de caçambas para 
retirada de entulhos nas seguintes localidades:

I - onde ocorrem feiras livres, nos dias do evento, entre 00h 
(zero hora) e 18h (dezoito horas);
II - nas áreas de lazer, entre 6h (seis horas) e 22h (vinte e duas 
horas); 
III - nos locais onde o estacionamento ou a parada de veículos 
forem proibidos pelas regras gerais de estacionamento e para-
da, estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ins-
tituído pela Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;
IV - nos locais onde o estacionamento ou a parada de veículos 



09 de julho, Veiculação 09/07/2021 Ano XXVII - Nº 2151 Boletim Oficial do Município -  9

sofrerem restrições ou proibições estabelecidas por sinalização vertical de regulamentação;
V - nos locais onde existir regulamentação de estacionamentos especiais, como táxi, caminhões, pontos e terminais de ônibus, 
farmácias, deficientes físicos, idosos, dentre outros;
VI - nos locais onde houver faixas de pedestres, linhas de retenção, sinalização horizontal de canalização (zebrado ou sargento);

Art. 12.  O transporte das caçambas carregadas deverá ser acompanhado por um Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR, 
conforme estabelece a Portaria MMA n°280/2020, emitido via Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos 
Sólidos – SINIR.
§ 1º Em eventual indisponibilidade temporária do sistema MTR-SINIR, deverá ser emitido MTR provisório, nos parâmetros con-
tidos no “ANEXO A” desta Lei, expedido pela empresa transportadora.
§ 2º No caso de emissão de MTR provisório, tão logo o sistema ficar disponível, deverá ser regularizado o MTR provisório utili-
zado, permitindo que o destinador proceda a baixa do correspondente MTR no sistema.
§ 3º As notas fiscais expedidas deverão conter os números dos Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR e dos Certificados 
de Destinação Final (CDF) correspondentes aos serviços prestados.

Art. 13. As empresas transportadoras deverão entregar na Secretaria de Meio Ambiente - Departamento de Licenciamento e 
Fiscalização, até o dia 31 de março de cada ano, ou sempre que solicitado, o relatório anual dos serviços executados, de forma 
digital, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - razão social da empresa transportadora;
II - endereço da sede da empresa;
III - telefone e/ou celular e e-mail da empresa;
IV - número do CNPJ/MF;
V - número das notas fiscais expedidas;
VI - uma via dos Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR, correspondente à cada nota emitida.
VII - certificado de Destinação Final de Resíduos - CDF emitido pelo Destinador.

Art. 14.  A Administração Municipal, por razões de interesse público poderá, a qualquer momento, solicitar ou providenciar dire-
tamente a remoção de caçambas estacionadas em via pública, sem ônus para o Poder Público.

Art. 15.  Para o efeito desta Lei, serão consideradas as penalidades existentes aquelas previstas no “ANEXO B”, cujos valo-
res estão calculados em UFM - Unidade Fiscal Municipal, bem como as penalidades previstas no artigo 70º da Lei Federal nº. 
9.605/1998, no Decreto Regulamentador 6514/2008, e Artigo 160 da Lei Complementar n.º 038/2013. 
Art. 16. Todos e quaisquer danos ao patrimônio público, ao pavimento, sinalização ou  quaisquer equipamentos urbanos que 
venham a ser causados pelo transporte, colocação, remoção ou permanência das caçambas na via pública, serão de respon-
sabilidade exclusiva da empresa transportadora, por veículo, que arcará com os respectivos custos de substituição, limpeza, 
execução e reinstalação, sem prejuízo da adoção de eventuais medidas administrativas previstas na Lei Federal n.º 9.503/1997 
ou nas Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.
§ 1º Além dos danos previstos no Parágrafo anterior, caberá à empresa transportadora reparar eventuais danos a terceiros du-
rante a coleta e trajeto com os resíduos, de maneira imediata, sem prejuízo das demais penalidades previstas.
§ 2º Logo após a retirada da caçamba, o responsável pela obra deverá realizar, imediatamente, a devida limpeza do local; 

Art. 17. As empresas que já possuem autorização de funcionamento, no Município de Guarapuava, deverão atender o dispositivo 
da apresentação dos documentos citados no Artigo 2º desta Lei, no prazo máximo e improrrogável de 90 (noventa) dias contados 
a partir da data de publicação desta Lei.

Art. 18. Os casos omissos nesta Lei, serão regulamentados mediante Decreto pelo Executivo Municipal.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data da publicação, revogando a Lei n.º 1265/2003 e demais disposições em contrário. 

Guarapuava, 09 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
                                                                                       Prefeito Municipal 
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LEI Nº 3183/2021
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar um imóvel urbano com área 4.500m² (quatro mil e quinhentos metros quadrados) 
ao Governo do Estado do Paraná, para construção da Delegacia Cidadã”.

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

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar ao Governo do Estado do Paraná o imóvel urbano com área de 
4.500m², situado na Avenida Manoel Ribas, esquina com a Rua das Rosas, bairro Trianon, Guarapuava/PR, compreendendo 
parte da matrícula n.º 37.997 - registrada no 3º Serviço de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. A doação estabelecida no caput, objetiva disponibilizar a área para a construção e implantação da Delegacia 
Cidadã no município de Guarapuava.

Art. 2º O terreno ora doado, definido no art. 1º, reverterá automaticamente ao Domínio Público do Município se, após 02 (dois) 
anos da expedição da escritura, não forem iniciadas as construções previstas, atendendo a finalidade desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 09 de julho de 2021.
Celso Fernando Góes

                                                                                      Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 8822/2021
DECRETOS
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DECRETO Nº 8824/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Nomear a Sra. Silmara Opuchkevitch, inscrita no CPF/MF nº 078.278.219-10, para exercer o cargo de Assessor A1, na 
Secretaria Municipal de Finanças, a partir de 05 de julho de 2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 05 de julho de 2021, revogando 
as disposições contrárias. 

Guarapuava, 09 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8825/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Nomear a Sra. Karina Popovicz, inscrita no CPF/MF nº 009.900.079-28, para exercer o cargo de Assessor A1, na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 09 de julho de 2021.

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

Guarapuava, 09 de julho de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 877/2021
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 Revogar o art. 2º da Portaria nº 255/2020.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 01 de junho de 2021, revo-
gando disposições contrárias.

Guarapuava, 07 de julho de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 895/2021
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PORTARIA Nº 897/2021
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 Complementar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, a servidora Raquel Marilise Gomes Pires, Professor (a), matrículas nº 11635-1 e 13910-6, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 06/07/2021 a 12/07/2021.

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

Guarapuava, 08 de julho de 2021.
Doraci Senger Luy

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 901/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 166, Inciso III, da Lei Complementar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, a servidora Viviane Cerbele Bueno, Agente de Combate a Endemias, matrícula nº 17659-1, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 07/07/2021 a 08/07/2021.

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

Guarapuava, 09 de julho de 2021.
Doraci Senger Luy

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 903/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Revogar integralmente a Portaria nº405/2021, de 18 de março de 2021 e, excluir as gratificações concedidas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais a partir de 10 de julho de 2021.

Guarapuava, 09 de julho de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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SURG
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 02/2020 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019, CELEBRADO 
ENTRE A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA PANIFICADORA BA-

TEL LTDA ME.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo do objeto oriundo do contrato 
02/2020, que tem por finalidade o fornecimento de alimentação pronta, do tipo marmitex, aos empregados pertencente ao De-
partamento de Coleta de Lixo, Departamento de Praças, Parques e Jardins e ao Departamento de Obras e Serviços da SURG. 
CLÁUSULA SEGUNDA – MOTIVAÇÃOA motivação para o presente aditivo de prazo, encontra-se descrita na solicitação de pror-
rogação contratual página 395, do presente processo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOSOs serviços deverão ser prestados pelo período de 09 
(nove) meses, a contar da assinatura do presente termo.
CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE E VIGÊNCIA O contrato ora aditado, expirará no prazo de 09 (nove) meses a contar da data 
de 13 de julho de 2021, desde que constatado sempre, o total cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, podendo, 
a critério da Administração, mediante aditivo, ser prorrogado, ou rescindido, pela superveniência de eventos que impeçam ou 
tornem inconvenientes o prosseguimento do ajuste, nos moldes da legislação pertinente.
CLÁUSULA SEXTA – DO GESTOR E FISCAL Fica nomeada como GESTORA deste Contrato a Sra. Jorgete Lacerda, portadora 
do R.G. nº 4.885.210-6, inscrita no CPF sob o nº 645.142.349-15, a quem caberá a acompanhar a execução do Contrato/Aditivo, 
e como FISCAIS os funcionários: Sr. Eduardo Moreira da Rosa, portador do RG nº 10.635.185-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 
073.719.879-69, a Sra. Silvana Candido, portadora do R.G. nº 8.793.148-0 SESP/PR, inscrita no CPF sob o nº 007.673.229-08, 
e o Sr. João Valdecir dos Santos, portador do R.G. nº 6.250.325-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 882.489.689-87, a quem caberão 
a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados.
CLÁUSULA SÉTIMA – CLÁUSULAS ALTERADAS E FUNDAMENTO LEGAL Em conformidade com o disposto no artigo 136 do 
Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava - SURG 
e demais dispositivos pertinentes a espécie, o prazo do contrato passa a ter os termos discriminados na cláusula quinta desse 
aditivo e o valor o descrito na Cláusula quarta desse termo, gestores os funcionários descritos na Cláusula sexta desse aditivo.
CLÁUSULA OITAVA - RATIFICAÇÃO Em tudo o mais fica ratificado para todos os efeitos de direito as cláusulas do contrato 
02/2019. E por estarem justos e contratados, assinam as partes contratantes, o presente termo em 2 (duas) vias,  que o dão por 
bom, firme e valioso. Guarapuava - PR,  06 de julho de 2021.   

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER E OUTROS

3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 111/2018 ORIUNDO DO PREGÃO N. 20/2018, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA 
DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA BELCAM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
nº 111/2018, pelo prazo de 12 (doze) meses, no período de 02/07/2021 à 02/07/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – JUSTIFICATIVA O presente aditivo, por se tratar de serviços de natureza contínua e por apresentar 
preço e condições mais vantajosas à Administração.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  Pelo presente termo aditivo, fica pror-
rogado o prazo do contrato originário n. 111/2018, pelo período de 12 (doze) meses, a iniciar em 02 de julho de 2021, mantidas 
todas as demais condições descritas no Contrato Originário. 
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E VIGÊNCIA A validade e a vigência do presente aditivo terá seu termo inicial na data de 
02 de julho de 2021, depois de cumpridas as formalidades legais, perdurando o mesmo pelo período de 12 (doze) meses, desde 
que constatado sempre, o total cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, podendo, a critério da COMPANHIA DE 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG, mediante Termo Aditivo, ser prorrogado, alterado ou rescindido, 
pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento do ajuste, nos moldes da legislação 
pertinente.  
CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DO ADITIVO As partes concordam expressamente na manutenção do valor original da propos-
ta, mantendo-se toda a quantidade de trabalho prevista neste último instrumento. 
CLÁUSULA SEXTA – DO GESTOR E FISCAL Fica nomeado como GESTORA deste Contrato a sra. Jorgete Lacerda, portadora 
do R.G. nº 4.885.210-6, inscrita no CPF sob o nº 645.142.349-15, a quem caberá a acompanhar a execução do contrato/aditivo 
e como FISCAL deste Contrato/aditivo fica nomeado o Sr. João Valdecir dos Santos, portador do R.G. nº. 5.535.791-9, inscrito 
no CPF/MF nº 653.613.779-53 (lote 02) e o Sr. Loacir Carlos Fonseca, portador do R.G. nº 194.239-7, inscrito no CPF/MF sob o 
n. 653.613.779-53 (lote 01).
CLÁUSULA SÉTIMA - RATIFICAÇÃO Em tudo o mais fica ratificado para todos os efeitos de direito as cláusulas do contrato 
111/2018 firmado pelas partes em 02 de julho de 2018.  As partes manifestam expressamente a intenção na prorrogação do prazo 
de contratação, mantidas todas as condições no contrato originário, no edital de licitação, inclusive no tocante à proposta da con-
tratada. E por estarem justos e contratados, assinam as partes contratantes, o presente termo em três vias de igual teor na pre-
sença das testemunhas abaixo assinadas e qualificadas, que o dão por bom, firme e valioso. Guarapuava, 02 de julho de 2021. 

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER(A)  E OUTROS
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FUNDAÇÃO PROTEGER
AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – 
FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência, devi-
damente autorizado, torna público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
PROCESSO N.º: 218/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCA-
ÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA. RECURSOS ORDINÁ-
RIOS LIVRES.
VALOR MÁXIMO DISPONÍVEL: R$ 244.200,00 (Duzentos e 
Quarenta e Quatro Mil e Duzentos Reais).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00 do dia 26/07/2021 (horário de Bra-
sília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de pro-
postas.
PREGOEIRA: Daniele Reznek
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos:
– Pelo site:  http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/
– Pelo Portal da Transparência: <https://www.guarapuava.
pr.gov.br/portal-da-transparencia/>; ou
– No Departamento de Compras e Licitações, localizado na 
Rua Barão do Rio Branco n.° 1393 – Bairro Batel, em Guarapu-
ava, Estado do Paraná. Telefone (42) 3622-7204, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Guarapuava, 09 de julho de 2021.
PUBLIQUE-SE.

ARI MARCOS BONA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 109/2021

Requisição Preliminar 455/2018

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 455/2018, os quais têm a competência para 
a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administra-
ção Municipal:
Fica nomeado(a) como Gestor(a) GRAZIELE SCHUMANSKI 
portador(a) do RG nº 6.362.106-4 e inscrito(a) no CPF/MF sob 
o nº 033.188.489-56, 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) DAYANE FELIZARDO DE SOUZA, portador do RG 

10.417.495-7, inscrito no CPF nº 069.023.159-81.
Fica nomeado(a) como Fiscal ELBER LUIZ NESVES 
portador(a) do RG nº 7.779.540-5 e inscrito(a) no CPF/MF sob 
o nº 008.587.859-60, 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) 
RODRIGO DE ALMEIDA SOTTOMAIOR MACEDO, portador(a) 
do RG 7.738.021-3, inscrito(a) no CPF nº 050.827.189-40.
Guarapuava, 09 de Julho de 2021.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 8.418/2021
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