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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 10 de dezembro de 2021
Veiculação: 10 de dezembro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2263

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2021

LEIS

Dispõe sobre obrigação acessória do ISSQN, incidente sobre 
os serviços previstos no subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 
da lista de serviços, constante no Anexo I da Lei Complementar 
nº 017/2006; Inclui e altera dispositivos a Lei Complementar 
n.º 017/2006, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de 
Qualquer natureza – ISSQN do Município de Guarapuava; e 
estabelece outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, Estado do Pa-
raná, Excelentíssimo Senhor Celso Fernando Góes, faço saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe acerca do padrão nacio-
nal de obrigação acessória referente ao Imposto Sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência do Muni-
cípio, incidente sobre os serviços previstos nos subitens 4.22, 
4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços, constante no 
Anexo I da Lei Complementar n.º 017/2006.

Art. 2º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS-
QN) em face dos serviços indicados no artigo anterior, será 
apurado pelo contribuinte e declarado por meio do sistema ele-
trônico de padrão unificado em todo o território nacional.
 
§ 1º O sistema eletrônico de padrão unificado será desenvolvi-
do pelo contribuinte, exclusivamente ou em conjunto com ou-
tros contribuintes sujeitos às disposições da Lei Complementar 
Nacional n.º 175/2020, e seguirá leiautes e padrões definidos 
pelo Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN 
(CGOA).

I - o leiaute, o acesso e a forma de fornecimento das infor-
mações somente poderão ser alterados depois de decorrido 
o prazo de 3 (três) anos, contados da definição inicial ou da 
última alteração.
II - a alteração do leiaute ou da forma de fornecimento das in-
formações seguirá a determinação do CGOA com o prazo de 
pelo menos 1 (um) ano antes de sua entrada em vigor. 

§ 2º O Município acessará o sistema eletrônico de padrão uni-
ficado dos contribuintes em relação, apenas às informações de 
sua respectiva competência. 
§ 3º No caso do sistema eletrônico de padrão unificado for de-
senvolvido em conjunto com outros contribuintes sujeitos às 
disposições da Lei Complementar Nacional n.º 175/2020, o 
acesso pelo Município dar-se-á, exclusivamente, em relação 
às suas próprias informações. 
§ 4º O contribuinte deverá franquear ao Município acesso men-
sal e gratuito ao sistema eletrônico de padrão unificado utiliza-
do para cumprimento da obrigação acessória padronizada. 

Art. 3º O contribuinte declarará as informações objeto de obri-
gação acessória de forma padronizada de que trata esta Lei 
Complementar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico 
de que trata o artigo 2º, até o 25° (vigésimo quinto) dia do mês 
seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores.

Parágrafo único. A ausência da declaração das informações no 
sistema eletrônico de padrão unificado nos termos do artigo 2º 
sujeitará o contribuinte à multa de 10 (dez) Unidades Fiscais 
Municipal (UFM) por declaração não apresentada.
Art. 4º O Município fornecerá as seguintes informações direta-
mente no sistema eletrônico do contribuinte, conforme defini-
ções do CGOA:

I – alíquotas, conforme o período de vigência, aplicadas aos 
serviços referidos no artigo 1º desta Lei;
II – arquivos da legislação vigente no Município que versem 
sobre os serviços referidos no artigo 1º desta Lei;
III – dados do domicílio bancário para recebimento do ISSQN.

§ 1º O Município terá até o último dia do mês subsequente ao 
da disponibilização do sistema de cadastro para fornecer as 
informações de que trata o caput, sem prejuízo do recebimento 
do imposto devido retroativo a janeiro de 2021.
§ 2º Na hipótese de atualização, pelo Município, das informa-
ções de que trata o caput, essas somente produzirão efeitos no 
período de competência mensal seguinte ao de sua inserção 
no sistema, observado o disposto no artigo 150, inciso III, alíne-
as “b” e “c” da Constituição Federal, no que se refere à base de 
cálculo e à alíquota, bem como ao previsto no § 1º deste artigo.

Art. 5º Fica dispensada a emissão de notas fiscais para os ser-
viços descritos nos subitens 15.01 e 15.09 da Lista de Servi-
ços, constante no Anexo I da Lei Complementar n.º 017/2006.

Art. 6º Altera, revoga e inclui dispositivos da Lei Complementar 
n.º 017, de 20 de dezembro de 2006, a qual passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“Art. 3º .....
(...)
XXIII - do domicílio do tomador dos serviços do subitem 15.09.
(...)
§ 5º (Revogado).
(...)
§ 7º Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas 
nos §§ 8º a 14 deste artigo, considera-se tomador dos serviços 
previstos nos incisos XXI, XXII e XXIII do caput deste artigo, 
o contratante do serviço e, no caso de negócio jurídico que 
envolva estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica 
contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipula-
do, sendo irrelevantes para caracterizá-la as denominações de 
sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório 
de representação ou contato ou quaisquer outras que venham 
a ser utilizadas.
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§ 8º No caso dos serviços de planos de saúde ou de medici-
na e congêneres, referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista 
de serviços, constante no Anexo I desta Lei Complementar, o 
tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à 
operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde 
individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão.
§ 9º Nos casos em que houver dependentes vinculados ao ti-
tular do plano, será considerado apenas o domicílio do titular 
para fins do disposto no § 8º deste artigo.
§ 10. No caso dos serviços de administração de cartão de cré-
dito ou débito e congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista 
de serviços anexa a esta Lei Complementar, prestados direta-
mente aos portadores de cartões de crédito ou débito e congê-
neres, o tomador é o primeiro titular do cartão. 
§ 11. O local do estabelecimento credenciado é considerado 
o domicílio do tomador dos demais serviços referidos no subi-
tem 15.01 da lista de serviços, constante no Anexo I desta Lei 
Complementar, relativos às transferências realizadas por meio 
de cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam 
prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por:
I – bandeiras;
II – credenciadoras; ou
III – emissoras de cartões de crédito e débito.
§ 12. No caso dos serviços de administração de carteira de va-
lores mobiliários e dos serviços de administração e gestão de 
fundos e clubes de investimento, referidos no subitem 15.01 da 
lista de serviços, constante no Anexo I desta Lei Complemen-
tar, o tomador é o cotista.
§ 13. No caso dos serviços de administração de consórcios, o 
tomador de serviço é o consorciado.
§ 14. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o to-
mador do serviço é o arrendatário, pessoa física ou a unidade 
beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no País, e, no caso 
de arrendatário não domiciliado no País, o tomador é o benefi-
ciário do serviço no País.
(...)
Art. 7º .....
(...)
II - Para os serviços constantes no Art. 3º inciso I a XX desta Lei 
complementar, quando prestados por empresas não estabele-
cidas neste Município.
(...)
Art. 9º .....
(...)
§ 1º As pessoas referidas nos incisos II ou III do § 11º do artigo 
3º desta Lei Complementar ficam responsáveis pelo imposto 
devido pelas pessoas a que se refere o inciso I do mesmo dis-
positivo, em decorrência dos serviços prestados na forma do 
subitem 15.01 da lista de serviços, constante no Anexo I desta 
Lei Complementar.
§ 2º A solidariedade prevista neste artigo não comporta bene-
fício de ordem”.

Art. 7º O ISSQN incidente sobre os serviços previstos nos 
subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços, 
constante no Anexa I da Lei Complementar n.º 017/2006, será 
pago até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao de 
ocorrência dos fatos geradores, exclusivamente por meio de 
transferência bancária, no âmbito do Sistema de Pagamentos 
Brasileiro (SPB), ao domicílio bancário informado pelo Municí-
pio, nos termos do inciso III do artigo 4º.
§ 1º Quando não houver expediente bancário no 15º (décimo 
quinto) dia do mês subsequente ao de ocorrência dos fatos 
geradores, o vencimento do ISSQN será antecipado para o 1º 
(primeiro) dia anterior com expediente bancário.
§ 2º O comprovante da transferência bancária emitido segundo 

as regras do SPB é documento hábil para comprovar o paga-
mento do ISSQN.

Art. 8º É vedada qualquer atribuição, à terceira pessoa, de res-
ponsabilidade pelo crédito tributário relativa aos serviços refe-
ridos no artigo 1º desta Lei Complementar, permanecendo a 
responsabilidade exclusiva do contribuinte.

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

Guarapuava, 10 de dezembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal 

LEI Nº 3219/2021
Autoriza o poder Executivo a criar despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
3114/2020 e na Lei Orçamentária Anual nº 3162/2020, através 
de créditos adicionais suplementares.

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

Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicio-
nal suplementar no orçamento do Município de Guarapuava, 
através de Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no 
valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) conforme 
especificado:
Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2365 Saúde Mental/ 
CAPS AD III - 
Adulto

Natureza da des-
pesa

3.3.50.43 Subvenções 
Sociais

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494

Valor R$ 420.000,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2366 Saúde Mental/ 
CAPS AD III - In-
fanto Juvenil

Natureza da des-
pesa

3.3.50.43 Subvenções 
Sociais

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494

Valor R$ 420.000,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2367 CAPS AD III - Uni-
dade de Acolhi-
mento Adulto

Natureza da des-
pesa

3.3.50.43 Subvenções 
Sociais

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494
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Valor R$ 100.000,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2368 CAPS AD III - Uni-
dade de Acolhi-
mento Infanto 
Juvenil

Natureza da des-
pesa

3.3.50.43 Subvenções 
Sociais

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494

Valor R$ 160.000,00

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

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2117 Atividades para 
Atenção Básica 
Saúde - Pab Fixo

Natureza da des-
pesa

3.1.90.11 Vencimentos e 
Vantagens Fixas - 
Pessoal

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494

Valor R$ 1.079.000,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2117 Atividades para 
Atenção Básica 
Saúde - Pab Fixo

Natureza da des-
pesa

3.1.90.13 Obrigações Pa-
tronais

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494

Valor R$ 21.000,00

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

Guarapuava, 10 de dezembro de 2021.

  Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3220/2021
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
3114/2020 e na Lei Orçamentária Anual nº 3162/2020, através 
de créditos adicionais suplementares.

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

Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
suplementar no orçamento do Município de Guarapuava, atra-
vés de Decreto a seguinte dotação orçamentária, no valor de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) conforme especificado:

Unidade Orça-
mentária

08.01 Secretaria Muni-
cipal de Saúde

Classificação 
funcional

10.122.0020.2109 Atividades da 
Secretaria Muni-
cipal de Saúde

Natureza da des-
pesa

3.3.50.43 Subvenções 
Sociais

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 923

Valor R$ 500.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito suple-
mentar aberto no artigo anterior são resultantes da tendência 
de excesso de arrecadação na fonte 0 – Recursos Ordinários 
Livres, em conformidade com o inciso II, parágrafo 1º e 3º do 
Artigo 43, da Lei 4.320/64 e inciso II, parágrafo 2º, Artigo 7º da 
Lei Municipal 3162/2020.

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

Guarapuava, 10 de dezembro de 2021.

  Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3221/2021
Autoriza o poder Executivo a criar despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
3114/2020 e na Lei Orçamentária Anual nº 3162/2020, através 
de créditos adicionais especiais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 1.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais) conforme espe-
cificado:
Unidade Orça-
mentária

22.01 Secretaria de Po-
liticas Publ. para 
Mulheres

Classificação 
funcional

14.422.0008.1005 Estruturar/Manter 
Centro de Refe-
rência        

Natureza da des-
pesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

878

Valor R$ 1.030.000,00
Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes da tendência de 
excesso de arrecadação na fonte: 878 – Contrato de Repasse 
nº 910940/2021/MMFDH/CAIXA – Construção e Equipagem 
da Casa da Mulher Brasileira, em conformidade com o inciso 
II, §§ 1º e 3º do Artigo 43, da Lei 4.320/64 e inciso II, § 2º, artigo 
7º da Lei Municipal 3162/2020.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 10 de dezembro de 2021.

  Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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LEI Nº 3222/2021
Cria o Conselho Municipal de Assistência Social, a Conferên-
cia Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal de As-
sistência Social e, dá outras providências.

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

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E OBJETIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS

Art. 1º A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Es-
tado, é Política de Seguridade Social, com a finalidade não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizadas através 
de um conjunto integrado de serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais, organizados por níveis de com-
plexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS): 
Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média e 
Alta Complexidade, ofertadas pelo Poder Público e pelas Or-
ganizações da Sociedade Civil (OSC) para garantir os direitos 
dos cidadãos.

Art. 2º A Assistência Social tem por objetivos:

§ 1º a proteção social, que visa a garantia da vida, redução de 
danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente:

I - a matricialidade sociofamiliar, que se refere à centralidade 
da família como núcleo social fundamental para a efetividade 
de todas as ações e serviços da política de assistência social.
II - reconhecer as fortes pressões que os processos de exclu-
são sociocultural geram sobre as famílias brasileiras, acentu-
ando suas fragilidades e contradições, sendo primordial sua 
centralidade no âmbito das ações da política de assistência 
social, como espaço privilegiado e insubstituível de proteção e 
socialização primárias, provedora de cuidados aos seus mem-
bros, mas que precisa também ser cuidada e protegida, consi-
derando que:
a) essa correta percepção é condizente com a tradução da fa-
mília, na condição de sujeito de direitos, conforme estabelece 
a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente - Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 e, 
legislações especificas correlatas, a Lei Orgânica de Assistên-
cia Social - Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e sua al-
teração pela Lei N.º 12.435, De 6 De Julho De 2011, o Estatuto 
do Idoso - Lei n.o 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto 
da Pessoa com Deficiência - Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 
2015, Estatuto da Igualdade Racial - Lei n.º 12.288, de 20 de 
julho de 2010, Estatuto da Juventude - Lei n.º 12.852, de 5 de 
agosto de 2013, dentre outras.
b) a família, independentemente dos formatos ou modelos que 
assume, é mediadora das relações entre os sujeitos e a cole-
tividade, delimitando, continuamente, os deslocamentos entre 
o público e o privado, bem como geradora de modalidades co-
munitárias de vida.
c) a proteção às crianças e aos adolescentes em situação de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social;
d) a assistência social constitui uma área estratégica para a 
manutenção de uma ampla rede de proteção para as pessoas 
idosas que, para além do benefício de prestação continuada, 
previsto na Constituição, inclui: “centros de convivência, cen-
tros dias, atendimento domiciliares, dentre outros, em articula-
ção com as demais políticas públicas”.
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à 

pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família;
f) a promoção da integração ao mercado de trabalho;
g) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária;
h) os benefícios eventuais prestados aos cidadãos e às famí-
lias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabili-
dade temporária e, de calamidade pública.
i) articulação intersetorial com outras políticas sociais, particu-
larmente, as públicas de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, 
Emprego, Habitação, entre outras, para que as ações não se-
jam fragmentadas e se mantenha o acesso e a qualidade dos 
serviços para todas as famílias e indivíduos.

III - a vigilância socioassistencial, que visa analisar territorial-
mente a capacidade protetiva das famílias e, nelas, a ocorrên-
cia de vulnerabilidades, ameaças, vitimizações e danos;
a) a vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das 
proteções da Assistência Social que identifica e previne as si-
tuações de risco e vulnerabilidade social e, seus agravos no 
território.

IV - a defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos 
direitos no conjunto das provisões socioassistenciais.

§ 2º Para o enfrentamento da pobreza, a Assistência Social via-
bilizará de forma integrada às políticas setoriais, as garantias 
mínimas sociais bem como o provimento de condições para 
atender as contingências sociais, promovendo, desta maneira, 
a universalização dos direitos sociais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES DA POLITICA PÚBLI-

CA DE ASSISTENCIA SOCIAL

 DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º A Assistência Social é regida pelos seguintes princípios:

I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre 
as exigências de rentabilidade econômica;
II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o desti-
natário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas 
públicas;
III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao 
seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à 
convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer com-
provação vexatória de necessidade;
IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem dis-
criminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência 
às populações urbanas e rurais;
V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e 
projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo 
Poder Público e dos critérios para sua concessão.
DAS DIRETRIZES

Art. 4º A organização da Assistência Social tem como base as 
seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa para os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios e, comando único das ações 
em cada esfera de Governo;
II - participação da população, por meio de organizações repre-
sentativas, na formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis;
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III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da 
política de assistência social em cada esfera de governo.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - SUAS

DA GESTÃO

Art. 5º A gestão das ações na área de Assistência Social fica 
organizada sob a forma de sistema descentralizado e participa-
tivo, denominado Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 
com os seguintes objetivos:

I - consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a 
cooperação técnica entre os Entes Federativos que, de modo 
articulado, operam a proteção social não contributiva;
II - integrar a rede pública e privada de serviços, programas, 
projetos e benefícios de Assistência Social;
III - estabelecer as responsabilidades dos Entes Federativos na 
organização, regulação, manutenção e expansão das ações de 
Assistência Social;
IV - definir os territórios, respeitadas as diversidades regionais;
V - implementar a gestão do trabalho e a educação permanen-
te na Assistência Social;
VI - estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios;
VII - afiançar a vigilância socioassistencial e, a garantia de di-
reitos.
VIII - elaborar a proposta orçamentária da Assistência Social 
no Município, assegurando recursos do Tesouro Municipal;
IX - submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social, 
anualmente, a proposta orçamentária dos recursos da Política 
Pública Municipal de Assistência Social;
X - executar o Pacto de Aprimoramento do SUAS;
XI – executar a política de recursos humanos de acordo com a 
NOB/ RH /SUAS;
XII – elaborar e/ou reavaliar anualmente o Plano Municipal de 
Assistência Social, a partir das responsabilidades de aprimo-
ramento da Gestão do SUAS e, da qualificação dos serviços, 
conforme patamares e diretrizes pactuadas, nas instâncias de 
pactuação, negociação e deliberação do SUAS.

Parágrafo Único. As ações ofertadas no âmbito do SUAS têm 
por objetivo a proteção à família, maternidade, infância, ado-
lescência e, à velhice, tendo como base de organização, o ter-
ritório.

Art. 6º A Assistência Social organiza-se pelos seguintes tipos 
de proteção:
I - Proteção Social Básica: conjunto de serviços, programas, 
projetos e benefícios da Assistência Social que visa a prevenir 
situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desen-
volvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários;
II - Proteção Social Especial: conjunto de serviços, programas 
e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução 
de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o 
fortalecimento das potencialidades e aquisições e, a proteção 
de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de 
violação de direitos.

Art. 7º A Proteção Social Básica e, as Proteções Sociais Espe-
ciais de Média e Alta Complexidade serão ofertadas pela rede 
socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos Entes 
Públicos e/ou pelas entidades e organizações de Assistência 
Social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de 

cada ação de acordo com a disposição abaixo tipificadas:
I - Serviços de Proteção Social Básica:
a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
(PAIF), ofertado no Centro de Referência da Assistência Social 
– CRAS;  
b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio, para pesso-
as com deficiência e idosas;
d) Serviço de Proteção Social Básica, executado por Equipe 
Volante;
II - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexi-
dade:

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famí-
lias e Indivíduos (PAEFI), ofertado do Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência Social – CREAS;
b) Serviço Especializado em Abordagem Social;
c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento 
de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e, de 
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);
d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com De-
ficiência, Idosas e suas Famílias;
e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua;
III - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexida-
de:

a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes moda-
lidades:

1. Abrigo Institucional de crianças, adolescentes e pessoas ido-
sas entre outras;
2. Casa-Lar;
3. Casa de Passagem;
4. Residência Inclusiva;

b)  Serviço de Acolhimento em República;
c)  Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas 
e de Emergências;

Art. 8º As Proteções Sociais Básica e Especial, serão oferta-
das, principalmente, no Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS e no Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social - CREAS, respectivamente e, pelas Orga-
nizações da Sociedade Civil de Assistência Social que trata o 
Art. 10 desta Lei.
§ 1º O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, 
localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade 
e risco social, destinada a articulação dos serviços socioas-
sistenciais no seu território de abrangência e a prestação de 
serviços, programas e projetos socioassistenciais de Proteção 
Social Básica às famílias.
§ 2º O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão 
municipal, estadual ou regional, destinada a prestação de ser-
viços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de 
risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingên-
cia, que demandam intervenções especializadas da Proteção 
Social Especial.
§ 3º Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais 
instituídas no âmbito do SUAS, que possuem interface com as 
demais políticas públicas, sendo que articulam, coordenam e 
ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da As-
sistência Social.

Art. 9º Os recursos do cofinanciamento do SUAS, destinados à 
execução das ações continuadas de Assistência Social, pode-
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rão ser aplicados no pagamento dos profissionais que integra-
rem as equipes de referência, responsáveis pela organização e 
oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo 
Ministério afim e, aprovado pelo Conselho Nacional de Assis-
tência Social - CNAS.

Parágrafo único. A formação das equipes de referência deve-
rá considerar o número de famílias e indivíduos referenciados, 
os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições que 
devem ser garantidas aos usuários, conforme deliberações do 
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA

Art. 10. Consideram-se como entidade e organização de as-
sistência social, a pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, que atue de forma exclusiva ou preponderante, na 
assistência social, de forma isolada ou cumulativamente, que 
presta atendimento e assessoramento, bem como as que atu-
am na defesa e garantia de direitos, ou seja, que tenha a as-
sistência social como atividade econômica principal no seu Ca-
dastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.

§ 1º São de Atendimento aquelas que, de forma continuada, 
permanente e planejada, prestam serviços, executam progra-
mas ou projetos e, concedem benefícios de proteção social 
básica ou especial, dirigidos as famílias e indivíduos em situa-
ções de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos termos 
da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, da Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais e demais disposições 
legais;  
§ 2º São de Assessoramento aquelas que, de forma continu-
ada, permanente e planejada, prestam serviços, executam 
programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortale-
cimento dos movimentos sociais e das organizações de usuá-
rios, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público 
da política de Assistência Social, nos termos da Lei n.º 8.742, 
de 1993, respeitadas as deliberações do CNAS;
§ 3º São de Defesa e Garantia de Direitos aquelas que, de for-
ma continuada, permanente e planejada, prestam Serviços e 
executam Programas e Projetos voltados prioritariamente para 
a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, constru-
ção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento 
das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de 
defesa de direitos, dirigidos ao público da política de Assistên-
cia Social, nos termos da Lei n.º 12.435/2011 e demais norma-
tivas vigentes.
§ 4º São também consideradas entidades de Assistência So-
cial, segundo o disposto na Lei Federal n.º 12.868, 15 de ou-
tubro de 2013, aquelas que prestam serviços ou ações socio-
assistenciais, sem qualquer exigência de contraprestação dos 
usuários, com o objetivo de habilitação e reabilitação da pes-
soa com deficiência e, de promoção da sua inclusão à vida 
comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para as 
pessoas com deficiência, de forma articulada, ou não, com 
ações educacionais ou de saúde;
§ 5º As entidades de que trata o Inciso II do Art. 430 da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto 
- Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que versa sobre os  pro-
gramas de aprendizagem de adolescentes, jovens ou pessoas 
com deficiência sejam prestados com a finalidade de promover 
a integração ao mercado de trabalho, nos termos da Lei n.º 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, observadas as ações prote-
tivas previstas na Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 
e, demais regulamentações afins vigentes;  e, as que realizam 
serviço de acolhimento institucional provisório para pessoas, 

e seus acompanhantes, que estejam em trânsito e sem condi-
ções de auto sustento, durante o tratamento de doenças gra-
ves fora da localidade de residência, observada a Lei n.º 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993.
§ 6º Desde que observado o disposto no caput e no § 1º deste 
Artigo e no Art. 19, exceto a exigência de gratuidade, as entida-
des referidas no Art. 35 da Lei n.º 10.741, de 1º de outubro de 
2003, poderão ser certificadas, com a condição de que eventu-
al cobrança de participação do idoso no custeio da Entidade se 
dê nos termos e limites do § 2º do Art. 35 da Lei n.º 10.741, de 
1º de outubro de 2003.
§ 7º As entidades e organizações que atuem em mais de uma 
área, deverão manter escrituração contábil segregada, por 
área de atuação, de modo a evidenciar o seu patrimônio, suas 
receitas, custos e despesas de cada área de atuação, obser-
vando as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade e legislação pertinente.

Art. 11. O funcionamento das Entidades e Organizações de 
Assistência Social dependem de prévia inscrição no Conselho 
Municipal de Assistência Social, em conformidade com o Art. 9º 
da Lei Federal n.º 8.742 de 07 de dezembro de 1993.

§ 1º É obrigatória a apresentação das exigências e dos do-
cumentos listados em Resolução própria desse Conselho às 
entidades ou serviços/programas e projetos socioassistenciais 
vinculados a organizações da Sociedade Civil que atuam na 
Política Pública de Assistência Social, que visem a obtenção 
da inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social.
§ 2º As entidades ou organizações com sede no Município, que 
não atuem de forma preponderante na assistência social, mas 
que desenvolvam serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais, deverão também se inscrever, de maneira 
prévia, no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, 
seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassis-
tenciais, recebendo como confirmação de inscrição, o devido 
comprovante.
§ 3º Todas as entidades e organizações que desenvolvem 
ações de assistência social, que não tenham sede no Municí-
pio, deverão promover sua inscrição no CMAS na sede da en-
tidade, sendo que, com posse da inscrição no Município sede, 
deverá realizar, no CMAS em Guarapuava, a inscrição dos ser-
viços, programas, projetos e/ou benefícios que executam no 
município.
§ 4º A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo Ministério 
afim, de que a Entidade de Assistência Social integra a rede 
socioassistencial.
§ 5º Para o reconhecimento referido no § 4º, a Entidade deverá 
cumprir os seguintes requisitos:

I - constituir-se em conformidade com o disposto no Art. 10;
II - inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito Federal, 
na forma do Art. 11;
III - integrar o sistema de cadastro nacional de entidades (CNE-
AS);

§ 6º Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social realizar 
a fiscalização das entidades referidas no caput deste Artigo, na 
forma prevista em Lei/regulamento/resolução.
§ 7º As entidades e organizações de Assistência Social vin-
culadas ao SUAS, celebrarão parcerias com o Poder Público 
com alocação de recursos próprios do Município no Fundo 
Municipal de Assistência Social, observando-se as disponibili-
dades orçamentárias, garantido cofinanciamento de Serviços, 
Programas, Projetos e Ações de Assistência Social, nos limites 
da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por esta 
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política pública.
§ 8º O cumprimento do disposto no § 5º, Inciso III, será in-
formado ao Ministério responsável pela gestão da Secretaria 
Municipal da Política Pública de Assistência Social.

Art. 12. As ações de Assistência Social, no âmbito do Poder 
Público e das Entidades e Organizações de Assistência Social, 
observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social - CNAS.

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DA CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO

Art. 13. Fica instituído o Conselho Municipal de Assistência So-
cial, órgão colegiado, de atribuições deliberativas do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS, vinculado a estrutura do 
órgão gestor de assistência social do Município, de caráter per-
manente de composição paritária, entre governo e sociedade 
civil.

Parágrafo único. O órgão gestor de Assistência Social, deve 
prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, ga-
rantindo:

I - os recursos financeiros, inclusive com despesas referentes 
a passagens e diárias de Conselheiros representantes do Go-
verno ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de 
suas atribuições.
II – Recursos Materiais e Humanos, garantindo 01 (um/a) 
Secretário/a Executivo/a Efetivo/a de Nível Superior conforme 
as exigências do SUAS, assessorado/a por uma equipe técni-
ca de nível superior e, obrigatoriamente, 01 (um/a) assistente 
administrativo/a efetivo/a.

Art. 14. O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) 
é composto por 36 (trinta e seis) membros, sendo 18 (dezoito) 
titulares e 18 (dezoito) suplentes.

§ 1º Nos termos do caput deste Artigo, o mandato será de 02 
(dois) anos, sendo permitida a recondução, cujos nomes serão 
apresentados mediante Decreto ao órgão da Administração 
Pública Municipal responsável pela coordenação da Política 
Nacional de Assistência Social, de acordo com os seguintes 
critérios:

I - 18 (dezoito) representantes da sociedade civil, sendo:

a) 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes - representantes dos 
usuários e organizações de usuários das Entidades;
b) 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes - representantes das 
Organizações da Sociedade Civil da Assistência Social (01 
Proteção Social Básica, 01 Proteção Social Especial de Média 
ou Alta Complexidade e 01 Assessoramento e/ ou Programa 
ou Projeto);
c) 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes - trabalhadores do 
setor de Assistência Social, ficando impedido de representar o 
segmento dos trabalhadores, na composição dos conselhos, 
o profissional que estiver no exercício de função de confiança 
ou de direção na gestão do SUAS, conforme § 3º do Art. 1º da 
Resolução CNAS n° 06, de 21 de maio de 2015;

§ 2º Os representantes da Sociedade civil serão escolhidos, 
prioritariamente, na Conferência Municipal de Assistência So-
cial, a cada 02 (dois) anos, e/ou em fórum específico para este 

fim.

I - 18 (dezoito) representantes do Poder Público Local, sendo:

a) 01 (um) titular e 01 (um) suplente - representante do Órgão 
Gestor da política de Assistência Social;
b) 01 (um) titular e 01 (um) suplente - representante dos Cen-
tros de Referência de Assistência Social - CRAS,
 c) 01 (um) titular e 01 (um) suplente - representante do Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS,
d) 01 (um) titular e 01 (um) suplente – representante do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
e) 01 (um) titular e 01 (um) suplente – representante do Serviço 
de Acolhimento Institucional/Familiar,
f) 01 (um) titular e 01 (um) suplente – representante da Secre-
taria de Finanças,
g) 01 (um) titular e 01 (um) suplente – representante da Secre-
taria de Saúde,
h) 01 (um) titular e 01 (um) suplente – representante da Secre-
taria de Educação e Cultura,
i) 01 titular e 01 suplente – representante da Secretaria de Po-
líticas Públicas para Mulheres;

§ 3º Em caso de alteração de nomenclatura e/ou nos organo-
gramas, o Conselho poderá deliberar sobre a representativi-
dade.
§ 4º No processo de eleições dos Conselheiros da sociedade 
civil, regido por regulamento próprio, serão eleitas vagas reser-
vas proporcionais ao número de Conselheiros.
 § 5º A Presidência e Vice-Presidência do Conselho Munici-
pal de Assistência Social serão alternadas em cada mandato, 
sendo 1 (um) ano Poder Público e 1 (um) ano sociedade civil, 
sendo que, quando o Poder Público assume a presidência, a 
sociedade civil ocupará a vice-presidência e vice-versa.
§ 6º No mandato da Sociedade Civil, recomenda-se que, cada 
mandato seja eleita representatividade diferente, (usuários, 
trabalhadores do SUAS e entidades da rede socioassistencial 
privada) possibilitando, desta forma, o aprimoramento da parti-
cipação democrática.

Art. 15. Compete ao Conselho Municipal de Assistência So-
cial, que efetiva em nível municipal o controle social, realizar o 
exercício democrático de acompanhamento da gestão e ava-
liação da Política de Assistência Social, do Plano Plurianual 
de Assistência Social e dos recursos financeiros destinados a 
sua implementação, devendo possuir estrutura suficiente para 
zelar pela manutenção, ampliação e qualidade da rede de ofer-
tas socioassistenciais para todos os destinatários da Política, 
sendo de sua competência:

I - aprovar a Política Municipal de Assistência Social no âmbito 
do SUAS – constante no Plano Municipal, elaborado pela Ges-
tão Municipal, conforme as diretrizes pactuadas nas instâncias 
de pactuação, negociação e controle social do SUAS e com as 
propostas aprovadas nas Conferências de Assistência Social;
II - normatizar as ações e regulamentar a prestação de serviços 
de natureza pública e privada, no campo da Assistência Social;
III – definir os critérios de inscrição e funcionamento das enti-
dades de atendimento, assessoramento e garantia de direitos, 
bem como às demais normativas vigentes, com atuação no 
município.
IV – definir regulamentações no Conselho Municipal, a partir 
das normatizações do Conselho Nacional de Assistência So-
cial- CNAS e estabelecer critérios para as inscrições dos Servi-
ços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais exe-
cutados por entidades que não atuam de forma preponderante 
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na Assistência Social e por entidades Mantenedoras de Assis-
tência Social inscritas em outro município. Sendo responsável 
pela fiscalização da qualidade dos mesmos, tanto dos que são 
ofertados pelo Poder Público, quanto pela rede socioassisten-
cial privada.  
V – encaminhar ao Órgão Gestor o resultado da inscrição das 
Entidades, para a realização do Cadastro no Sistema de Ca-
dastro Nacional das Entidades de Assistência Social - CNEAS;
VI - acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das 
entidades e organizações de Assistência Social no Ministério 
Gestor da política pública de Assistência Social responsável 
pelo Certificado Beneficente de Assistência Social - CEBAS;
VII – receber anualmente, no prazo estabelecido, os relatórios 
do ano anterior e os Planos de Ação do ano em curso, e reali-
zar, anualmente, a manutenção da inscrição da rede socioas-
sistencial privada no CMAS.
VIII - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e par-
ticipativo de Assistência Social e pelo cumprimento das legis-
lações que compõe todos os serviços, projetos e benefícios 
socioassistenciais, bem como, as legislações das políticas pú-
blicas especificas que atuam com ações intersetoriais;
IX - convocar ordinariamente, a cada 02 (dois) anos e/ou con-
forme o cronograma nacional e estadual, ou ainda, extraor-
dinariamente, a Conferência Municipal de Assistência Social, 
que terá a atribuição de avaliar a situação da Assistência Social 
e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
X - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Política Pú-
blica de Assistência Social a ser encaminhada pelo órgão da 
Administração Pública municipal responsável pela coordena-
ção da Política Municipal de Assistência Social;
XI - aprovar critérios de partilha e de transferência de recur-
sos para a rede socioassistencial privada considerando, para 
tanto, indicadores que informem seu atendimento mais equita-
tivo, dentro dos níveis de complexidade e qualidade do servi-
ço ofertado, além de disciplinar os procedimentos de repasse 
de recursos para as Entidades e Organizações de Assistência 
Social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias;
XII - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, fazer a fisca-
lização e o controle social tanto dos recursos vinculados, como 
dos recursos próprios das receitas oriundas da arrecadação 
municipal, bem como, avaliar e monitorar os resultados e os 
ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos 
aprovados;
XIII - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas 
anuais e plurianuais do Fundo Municipal de Assistência Social 
(FMAS), atendendo as normativas legais de que todos os re-
cursos utilizados para execução dos Serviços Programas, Pro-
jetos e Benefícios da política de Assistência Social devem ser 
geridos pelo FMAS;
XIV - elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
XV - acompanhar as condições de acesso da população usu-
ária da Assistência Social, indicando as medidas pertinentes à 
correção de exclusões constatadas;
XVI - divulgar, no Diário Oficial do município, todas as suas de-
cisões bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência 
Social (FNAS) e os respectivos pareceres emitidos.
XVII – atuar de forma intersetorial buscando a superação da 
condição vulnerável das famílias que se encontram em extre-
ma pobreza ou em situação de pobreza, referendados pelos 
dados do Cadastro Único para Programas Sociais – CADÚNI-
CO, pela atuação profissional inloco.
XVIII – ser instância de controle social do Programa Bolsa Fa-
mília, ou outro que vier a substituí-lo, através de comissão te-
mática;
XIX - divulgar e promover a defesa dos direitos socioassisten-

ciais;
XX - acionar o Ministério Público para a defesa e garantia de 
suas prerrogativas legais.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Art. 16. O Conselho Municipal de Assistência Social terá a se-
guinte estrutura:

§ 1º Diretoria Executiva composta por: presidente, vice-presi-
dente, primeiro secretário, segundo secretário.

I – a Diretoria Executiva será eleita dentre os membros titulares 
do conselho para mandato de 01 (um) ano, observando a alter-
nância dos cargos entre governo e sociedade civil,

§ 2º Quando houver vacância no cargo de presidente, o vice-
-presidente assumirá interinamente e convocará nova eleição 
para eleger o presidente, a fim de completar o respectivo man-
dato, devendo essa previsão constar no regimento interno do 
respectivo Conselho de Assistência Social.
 
I – Comissões paritárias de assuntos específicos constituídos 
por resoluções do plenário;
II – Plenário;

Art. 17. As reuniões do Conselho Municipal de Assistência So-
cial somente poderão ser realizadas com a presença da maio-
ria simples de seus membros.

Art. 18. O Conselho Municipal de Assistência Social institui-
rá seus atos através de resoluções aprovadas pela maioria de 
seus membros presentes, conforme Regimento Interno.

Art. 19. Cada membro do Conselho Municipal de Assistência 
Social terá direito a um único voto na sessão plenária.

Art. 20. Todas as sessões do Conselho Municipal de Assistên-
cia Social serão públicas e precedidas de ampla divulgação, 
assim como suas resoluções tratadas em plenário.

Art. 21. O Conselho Municipal de Assistência Social reunir-se-á 
ordinariamente a cada mês e extraordinariamente sempre que 
convocado por seu presidente ou por 3/4 de seus membros.

Art. 22. O Regimento Interno do Conselho Municipal de Assis-
tência Social será elaborado por comissão específica e apro-
vado em plenária com posterior publicação no Boletim Oficial 
do Município.
 
Parágrafo único. O Regimento Interno do Conselho Municipal 
de Assistência Social fixará os prazos legais de convocação e 
fixação de pauta das sessões ordinárias e extraordinárias do 
Plenário, além dos demais dispositivos referentes ao seu fun-
cionamento e deverá ser atualizado sempre que necessário.

Art. 23. O Executivo Municipal prestará o apoio administrativo 
necessário ao Conselho Municipal de Assistência Social atra-
vés de seus recursos humanos, materiais, financeiros e estru-
tura física.

Art. 24. Para melhor desempenho de suas funções, o Conse-
lho Municipal de Assistência Social poderá recorrer às pessoas 
e instituições mediante os seguintes critérios:
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I - consideram-se colaboradores do Conselho Municipal de As-
sistência Social as instituições formadoras de recursos huma-
nos para a Assistência Social e as Entidades representativas 
de profissionais e usuários dos serviços de Assistência Social, 
sem embargos de sua condição de membro.
II – poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória 
especialização para assessorar o Conselho Municipal de As-
sistência Social em assuntos específicos.

CAPÍTULO V
DO MANDATO DO CONSELHEIRO

Art. 25. O exercício da função de conselheiro é considerado 
serviço público relevante, não remunerado, sendo seu exer-
cício prioritário e justificadas as ausências a quaisquer outros 
serviços quando determinado seu comparecimento as sessões 
do Conselho.
 
Parágrafo único. O conselheiro, no exercício da função de-
signada, deverá respeitar a lei, atuar seguindo os princípios 
éticos, comprometidos com a verdade, honestidade, justiça, e 
dignidade humana, elementos estes que devem presidir o rela-
cionamento dos conselheiros entre si, bem como às autorida-
des públicas, organizações e à população em geral;

Art. 26. Os membros do Conselho Municipal de Assistência 
Social poderão ser substituídos mediante solicitação da institui-
ção ou da autoridade pública a qual estejam vinculados.

Art. 27. Perderá o mandato o conselheiro que:

I – desvincular-se do órgão de origem de sua representação;
II – faltar a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alter-
nadas, sem qualquer justificativa, a qual deverá ser apresenta-
da na forma prevista no regimento interno do Conselho;
III – apresentar renúncia ao Conselho;
IV – for condenado por sentença irrecorrível por crime ou con-
travenção penal;

Art. 28. Nos casos de renúncia, impedimento ou falta, os mem-
bros Titulares do Conselho Municipal de Assistência Social se-
rão substituídos, automaticamente, por seus respectivos Su-
plentes, podendo estes exercer os mesmos direitos e deveres 
dos Titulares.

Art. 29. Ficam prorrogados os mandatos de todos os atuais 
membros do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 
até a posse dos novos eleitos para o biênio subsequente à vi-
gência desta Lei, a fim de equiparar o período de mandato com 
o processo das conferencias de Assistência Social - CNAS.

CAPÍTULO VI
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 30. Fica instituída a Conferência Municipal de Assistência 
Social, órgão colegiado de caráter deliberativo, composta por 
delegados representantes das instituições assistenciais, das 
organizações comunitárias, sindicais e profissionais do Muni-
cípio de Guarapuava e dos Poderes Públicos Municipal, Es-
tadual e Federal, que se reunirá, a cada 02 (dois) anos e/ou 
conforme o cronograma nacional e estadual, ou ainda, extra-
ordinariamente sob a coordenação do Conselho Municipal de 
Assistência Social, mediante Regimento/Regulamento Interno 
Próprio.
 
Art. 31. A Conferência Municipal de Assistência Social será 

convocada pelo Conselho Municipal de Assistência Social, no 
período de até 60 (sessenta) dias anteriores a data da rea-
lização da mesma, devendo ser amplamente divulgada nos 
principais meios de comunicação do Município, podendo ser 
realizada excepcionalmente, de maneira online, através de vi-
deoconferência ou transmissão em tempo real, por meio de 
canal específico.

Art. 32. Os delegados da Conferência Municipal da Assistên-
cia Social serão mobilizados para participação, mediante reuni-
ões/pré-conferências próprias das instituições/representações 
convocadas para este fim específico, sob a orientação do Con-
selho Municipal de Assistência Social, no período de até 30 
(trinta) dias anteriores a data da Conferência, sendo garantida 
a participação de, no mínimo, 01 (um) representante/delegado 
de cada instituição/organização, com direito a voz e voto.

Art. 33. Compete a Conferência Municipal de Assistência So-
cial avaliar a atuação da Assistência Social do Município, fixar 
as diretrizes gerais da Política Municipal de Assistência Social 
no período subsequente ao de sua realização e eleger os re-
presentantes titulares e suplentes da sociedade civil no Con-
selho Municipal de Assistência Social, conforme regulamento 
específico.

Parágrafo Único. Compete ainda à Conferência Municipal de 
Assistência Social:

I – avaliar e reformar as decisões administrativas do Conselho 
Municipal de Assistência Social, quando provocadas;
II - aprovar seu regimento interno;
III - reavaliar o cumprimento das proposições anteriores, apro-
var e dar publicidade a suas resoluções, registradas em docu-
mento final;

CAPÍTULO VII
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 34. Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social - 
FMAS, de duração indeterminada e, de natureza contábil, que 
será gerido pelo órgão da administração pública responsável 
pela coordenação da Política Municipal de Assistência Social 
sob a orientação, controle e fiscalização do Conselho Munici-
pal de Assistência Social.

§ 1º O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deve 
atender os seguintes requisitos: ser instituído por meio de Lei, 
o cadastro estar regular e ativo no sistema de cadastro do 
SUAS – CADSUAS, ter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídi-
ca – CNPJ, ser constituído como unidade orçamentária e, ter a 
comprovação de alocação de recursos próprios do Orçamento 
Municipal.
§ 2º Fica autorizada a readequação necessária do Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social - FMAS, em todos os períodos, 
conforme as normas legais vigentes e, que venham de encon-
tro ao aprimoramento da política pública de Assistência Social.

Art. 35. As receitas componentes do Fundo Municipal de As-
sistência Social - FMAS, serão provenientes de:

I - repasse dos Conselhos e Fundo Nacional e Estadual de 
Assistência Social - FMAS;
II - transferência do Município;
III - receitas resultantes de doações da Iniciativa Privada, com-
preendendo as Pessoas Físicas ou Jurídicas;
IV - rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras 
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dos recursos disponíveis;
V - transferências do exterior;
VI - dotações orçamentárias da União e dos Estado, cofinan-
ciamento de Fundo a Fundo, consignada especificamente para 
o atendimento ao disposto nessa Lei;
VII - receitas de Acordos e Convênios, Termos de Parcerias;
VIII - outras Receitas;
IX - recursos provenientes de concursos de prognósticos, sor-
teios e loterias do âmbito do Governo Estadual;
X - dotações orçamentárias do Município.
XI - recursos provenientes de multa e incentivos fiscais Fede-
ral/ Estadual;

§ 1º Os recursos de responsabilidade do Município, destinados 
a Assistência Social, serão repassados automaticamente ao 
Fundo Municipal da Assistência Social a medida que forem se 
realizando as receitas.
§ 2º os recursos que compõe o Fundo serão depositados em 
instituições financeiras, oficiais, e conta especial sob a deno-
minação – Fundo Municipal de Assistência Social, com CNPJ 
próprio.

Art. 36. Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social 
– FMAS, serão utilizados mediante orçamento anual, propos-
to pelo Conselho Municipal de Assistência Social, submetido à 
apreciação e aprovação do Chefe do Poder Executivo Munici-
pal, para integrar o Orçamento Geral do Município, de acordo 
com a Constituição Federal;

Parágrafo Único. Os saldos financeiros do Fundo Municipal de 
Assistência Social - FMAS, constantes do balanço anual, serão 
transferidos para o exercício seguinte.

Art. 37 O Chefe do Poder Executivo, mediante Decreto, esta-
belecerá as normas relativas à gestão, execução financeira, 
estruturação, organização e operacionalização do Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social - FMAS.

Art. 38. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito 
Especial, para dar cobertura às demandas dos serviços conti-
nuados e tipificados, bem como as demandas emergenciais;

Art. 39. Como recurso para abertura do Crédito previsto nesta 
Lei, o Poder Executivo utilizar-se-á do previsto no Inciso III, do 
Artigo 43, da Lei Federal n.º 4320/64.

Art. 40. O crédito adicional especial autorizado será reaberto 
até o limite de seu saldo, para atendimento das despesas do 
exercício financeiro vigente na forma do que dispõe o Artigo 45 
da Lei Federal n.º 4320/64 e § 2º, do Artigo 167 da Constituição 
Federal.

Art. 41. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar, por 
ato próprio, o crédito necessário para cumprimento das obriga-
ções previstas nas leis específicas da Assistência Social.
Art. 42. A classificação da despesa será feita no ato que abrir o 
crédito aludido nesta Lei na forma do Artigo 46, da Lei Federal 
n.º 4320/64.

Art. 43. Para os exercícios subsequentes, o Executivo provi-
denciará a inclusão das despesas autorizadas por esta Lei nos 
Orçamentos Anuais do Município.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 44. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogada as Leis Municipais n.º 541/1995 e 1824/2009, 
bem como demais disposições em contrário.

Guarapuava, 10 de dezembro de 2021.

  Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3223/2021
Dispõe sobre a guarda, depósito e venda de veículos removi-
dos, apreendidos e retirados de circulação nas vias públicas 
abertas à livre circulação do Município de Guarapuava, fixa ta-
xas pela utilização do serviço e, dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Município de Guarapuava, através da SETRAN 
– Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, localizada 
neste Município, na forma da legislação vigente, autorizado a 
proceder a guarda, depósito e venda de veículos removidos, 
apreendidos e retirados das vias públicas abertas à livre circu-
lação deste Município.
Parágrafo Único. Poderão ser removidos os veículos envolvi-
dos em procedimentos administrativos, expedidos por orgãos 
e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito – 
SNT, em decorrência de penalidades ou medidas administra-
tivas, adotadas por infrações previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB, Lei Federal nº 9503 de 97 com suas altera-
ções pela Lei 14.071 de 2020, incluindo-se as Leis Comple-
mentares, Decretos e Regulamentos Municipais, relativas à 
circulação, estacionamento e abandono em vias públicas deste 
Município.

Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - remoção de veículos: medida administrativa aplicada pelo 
agente da autoridade de trânsito, quando da constatação da 
infração de trânsito que caracterize a necessidade de se retirar 
o veículo do trânsito, que será recolhido em local apropriado, 
conforme o estabelecido no art. 271 do Código de Trânsito Bra-
sileiro/CTB.
II - recolhimento: ato de encaminhamento do veículo ao pátio 
de custódia a qualquer título, decorrente de remoção, reten-
ção, abandono ou acidente, realizado por órgão público ou por 
particular contratado por licitação pública, inclusive por meio 
de pregão.
III - custódia de veículos: procedimento administrativo de guar-
da e zelo de veículo recolhido a local apropriado diretamente 
por órgão público responsável pelo recolhimento, por órgão pú-
blico conveniado, por particular contratado por licitação, inclu-
sive, por meio de pregão, ou mediante credenciamento.
IV - leilão: modalidade de licitação entre quaisquer interessa-
dos para a venda de veículos, recolhidos ou removidos, a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.

Art. 3º O serviço municipal de retenção, remoção, apreensão, 
guarda e depósito de veículos automotores consiste na manu-
tenção de guinchos e/ou reboques e do pátio de recolhimento, 
mediante a cobrança de taxas decorrentes da retenção, remo-
ção, apreensão, guarda, depósito e custódia diária dos veícu-
los, cujos valores estão fixados nesta Lei.

Art. 4º Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo 
poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por 
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particular contratado mediante licitação pública, sendo o pro-
prietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos 
desses serviços.

Art. 5º Caberá a SETRAN – Secretaria Municipal de Trânsito 
e Transportes do Município, órgão gerenciador, controlador e 
executor das atividades de trânsito em todo o território munici-
pal, a adoção das medidas necessárias à implementação dos 
serviços de retenção, remoção, apreensão, guarda e depósito 
de veículos que tenham sido recolhidos por infrações de trân-
sito e aplicação das medidas administrativas e penalidades ca-
bíveis nos casos decorrentes de infrações de trânsito, oriundas 
de circulação, estacionamento, parada e abandono em vias 
públicas.

Art. 6º Caso a exploração deste serviço seja realizada por 
terceiro, mediante delegação do Poder Público Municipal, o 
explorador dos serviços deverá cumprir, cumulativamente, no 
mínimo, os seguintes requisitos:
I - disponibilizar local apropriado, na área urbana do Município, 
com o devido alvará de licença para localização e funciona-
mento, cercado, iluminado, com escritório, banheiro e que ofe-
reça um serviço de segurança e recepção 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, a fim de atender, tanto os agentes fiscalizadores 
e autoridades de trânsito, assim definidos em Lei, quanto o pú-
blico em geral, inclusive na hipótese de realização do leilão;
II - zelar pela total segurança dos veículos apreendidos e depo-
sitados, dos quais passa a ser fiel depositário;
III - receber todo e qualquer veículo, conforme classificação 
do artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei Federal n.º 
9.503, de 23 de setembro de 1997, quando devidamente apre-
endidos, removidos ou retirados de circulação pelos agentes 
fiscalizadores e autoridades de trânsito, excetos àqueles de 
tração animal;
IV - liberar o veículo somente para seu proprietário/comprador, 
sendo imprescindível apresentação de ordem judicial autori-
zando a sua retirada ou de Carta de Liberação expedida pela 
Autoridade de Trânsito do Município ou por pessoa por este 
designada, uma vez atendidas às exigências da Legislação de 
Trânsito;
V - possuir livro de registro diário, do qual devem constar, 
cumulativamente, no mínimo os seguintes dados:

a.identificação do veículo recebido, com relatório fotográfico 
que permita identificar as reais condições do veículo no mo-
mento do depósito em pátio;
b.nome, endereço e identidade do proprietário/comprador e 
condutor;
c.data e horário de recebimento;
d.nome e identidade do agente fiscalizador ou autoridade de 
Trânsito responsável pela medida administrativa;
e.data e saída do veículo;
f.outros dados que se façam necessários.

VI - medidas periódicas, conforme determinado pela Autorida-
de Sanitária, de controle de pragas e vetores;
VII - não explorar, no mesmo local destinado à instalação do 
depósito, qualquer atividade relacionada ao comércio de veí-
culos, peças ou similares, tais como loja, oficina, ferro-velho, 
entre outros.

§ 1º O explorador desta atividade sujeitar-se-á a inspeções re-
alizadas por pessoas designadas pelo Poder Executivo, a fim 
de verificar o cumprimento dos dispositivos previstos na legis-
lação vigente.
§ 2º O não cumprimento de quaisquer dos dispositivos desta 

Lei sujeitará o referido explorador às sanções e penalidades 
previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente.
§ 3º Entende-se por agente fiscalizador e autoridade de trân-
sito, todo aquele que, de uma forma ou de outra, contribua, 
dentro dos limites de sua competência, para o disciplinamento 
e fiscalização no que tange à matéria de trânsito.

Art. 7º O disposto no artigo anterior aplica-se, no que couber, 
também ao Município, à Polícia Militar – Pelotão de Trânsito, e 
a CIRETRAN, no caso de exploração direta.

Art. 8º Para fins de cumprimento da Legislação de Trânsito, o 
serviço de remoção de veículos ao depósito de que trata esta 
Lei Complementar, deverá ser feito por pessoas jurídicas de 
direito privado credenciadas, conveniadas ou contratadas junto 
a SETRAN – Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes.
Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal fixará, por De-
creto, os requisitos necessários para o credenciamento, opera-
ção e outras condições de funcionamento dos serviços de que 
trata este artigo.

Art. 9º As taxas relativas aos serviços de remoção, guarda, 
depósito e estadia dos veículos serão fixadas e cobradas nos 
termos desta Lei e regulamentos expedidos, conforme o ANE-
XO A.

§ 1º A apreensão e remoção consiste no deslocamento do veí-
culo guincho até o local onde se encontra o veículo a ser reco-
lhido e a condução até o local de depósito, expedindo-se uma 
guia de recolhimento por cada ato de apreensão e remoção.
§ 2º A guarda, depósito e estadia consiste na manutenção do 
veículo removido ou apreendido em instalações do poder pú-
blico ou de empresa contratada, expedindo-se uma guia de 
recolhimento para o ato de recolhimento do veículo ao pátio.
§ 3º A diária de custódia consiste na manutenção diária do ve-
ículo sob custódia do poder público ou de empresa contratada 
e, será contada do dia de remoção do veículo até a data da 
efetiva retirada, calculada diariamente.

Art. 10. Ficam fixadas as taxas pela utilização dos serviços de-
correntes da retenção, remoção, apreensão, guarda, depósito 
e custódia diária de veículos, nos termos do Anexo A, parte 
integrante desta lei.
§ 1º As taxas previstas neste artigo têm como fato gerador a 
efetiva utilização dos serviços a cargo do órgão ou Secretaria 
competente, considerando os critérios de porte e classificação, 
para fins de Remoção, Guarda e Depósito e Custódia Diária, 
de acordo com o disposto na presente Lei, bem como à Lei Fe-
deral n.º 9.503, de 23 setembro de 1997 – Código de Trânsito 
Brasileiro.
§ 2º As taxas de Remoção, Guarda e Depósito e Custódia 
Diária são devidas por ocasião da realização do ato, sendo 
utilizada a UFM - Unidade Fiscal Municipal do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná.
§ 3º São considerados contribuintes e sujeitos passivos: as 
pessoas físicas ou jurídicas, proprietárias ou possuidoras do 
veículo apreendido, guardado ou depositado e custodiado.
§ 4º A base de cálculo das taxas são o custo do serviço quan-
tificado em UFM - Unidade Fiscal Municipal do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná e o seu valor será apurado 
mediante a aplicação das alíquotas próprias, constante deste 
artigo e integrantes desta lei complementar.

Art. 11. Caberá a SETRAN – Secretaria Municipal de Trân-
sito e Transportes do Município de Guarapuava, o dever de 
fiscalizar os serviços criados por esta Lei, de acordo com a 
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legislação em vigor, em especial o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n.º 9.503, de 23 setembro de 1997), bem como às 
Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

Art. 12. A remoção somente poderá ser efetuada pelo Poder Público ou pela empresa contratada para tal finalidade, na presença 
e com a prévia autorização do agente fiscalizador ou autoridade de trânsito responsável pela autuação, o qual deverá anexar o 
Termo de recolhimento de veículo, com os motivos que justificam a remoção do veículo, conforme Anexo B, bem como ao contido 
no art.4º da Resolução CONTRAN n.º 623/2016.

Art. 13. Em nenhuma hipótese o pagamento das taxas poderá ser recebido diretamente pela empresa contratada, mas através 
de Documento específico de Arrecadação Municipal (DAM) gerado pelo Município de Guarapuava, pelo departamento compe-
tente.

Art. 14. Os veículos apreendidos serão encaminhados ao pátio de depósito, onde o funcionário responsável promoverá a aber-
tura de processo administrativo, composto de um relatório sobre o estado do veículo, acessórios e/ou boletim de ocorrência e o 
termo de recolhimento do veículo, conforme Anexo B.

Art. 15. A liberação do veículo poderá ser feita pelo proprietário do veículo, por comprador, por seu representante legal ou por seu 
procurador devidamente constituído, devendo apresentar no ato da liberação, os seguintes documentos:

I – DAM - Documento de Arrecadação Municipal, devidamente pago junto ao setor competente da municipalidade;
II – CRV – Certificado de Registro de Veículo ou Documento Único de Transferência – (DUT);
III – CNH – Carteira Nacional de Habilitação;
IV – Em caso de procurador, a procuração deverá possuir firma reconhecida e com poderes específicos para receber o veículo 
apreendido, a qual será arquivada junto ao processo de liberação;
V – Em caso de pessoa jurídica, contrato social devidamente atualizado;
VI – Guia de Liberação de Veículos e/ou carta de liberação, expedida pela SETRAN, ou ordem judicial autorizativa.
Art. 16. Em caso de delegação pelo Poder Público Municipal, a empresa contratada manterá, durante todo tempo da autoriza-
ção, permissão ou concessão, seguro total de responsabilidade civil destinado a cobrir eventuais prejuízos causados por danos 
materiais, morais e contra terceiros, nos veículos em remoção, removidos e/ou depositados sob sua responsabilidade.

Art. 17. A SETRAN – Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes do Município de Guarapuava, poderá autorizar pontos para 
localização de equipamentos destinados à execução do serviço fora do pátio de depósito de veículos, destinados a agilizar o 
procedimento de retenção, apreensão e remoção.
Parágrafo único. Em caráter excepcional, mediante prévio aviso, a SETRAN – Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 
do Município de Guarapuava, poderá requisitar a presença de pessoal e equipamentos da empresa contratada, para atender a 
operações especiais.

Art. 18. Nos casos em que o proprietário do veículo, ou quem o represente, não estiver presente no momento da apreensão, e 
no prazo de até 5 (cinco) dias não promover o pagamento do débito e a retirada do veículo, o proprietário será notificado, pelos 
Correios, para que dentro do prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da notificação, efetue o pagamento do 
débito e promova a retirada do veículo.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo, ou por recusa desse em recebê-la, será 
considerada recebida para todos os efeitos.
§ 2º Não havendo resposta à notificação, passados mais de 20 (vinte) dias consecutivos, o proprietário do veículo deverá ser 
notificado por edital, com prazo de 30 (trinta) dias transcorridos.
§ 3º Em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação será feita por edital. 

Art. 19. Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título e não reclamados por seus proprietários, dentro do prazo de 
60 (sessenta) dias corridos, poderão ser levados à hasta pública, observando-se as regras previstas no art. 328 do Código de 
Trânsito Brasileiro (Lei Federal n.º 9.503, de 23 setembro de 1997).

Art. 20. Em caso de veículo transportando carga perigosa ou perecível e de transporte coletivo de passageiros, aplicar-se-á o 
disposto no § 5º do artigo 270 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n.º 9.503, de 23 setembro de 1997).

Art. 21. O Poder Executivo Municipal poderá expedir Decretos e/ou Portarias regulamentando as disposições da presente Lei.

Art. 22. Esta Lei deverá observar as regras contidas no Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503/1997, em especial o constante 
dos artigos 279 e seguintes e art. 328, bem como, a Resolução n.º 623, de 06 de setembro de 2016 e suas alterações posteriores, 
além do estabelecido à Lei Municipal  n.º 2532/2016.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Guarapuava, 10 de dezembro de 2021.
  Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
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LEI Nº 3224/2021
Cria o Comitê Municipal do Transporte Escolar no âmbito do 
Município de Guarapuava/PR.

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

TÍTULO I
Das Finalidades

Art. 1º Fica criado no Município de Guarapuava o Comitê Mu-
nicipal do Transporte Escolar, que seguirá as orientações e 
instruções necessárias à consecução do disposto na Lei Esta-
dual n.º 14.584, de 22 de dezembro de 2004 e, na Lei Federal 
n.º 10.880, de 09 de junho de 2004 que instituem, respectiva-
mente, o Programa Estadual de Transporte Escolar/PETE, o 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/PNATE e, 
ainda, a Resolução n.º 777/2013, da Secretaria de Estado da 
Educação – SEED ou outra que vier a substituí-la.

TÍTULO II
Da Composição

Art. 2º O Comitê a que se refere o Art.1º tem a finalidade de 
acompanhar as condições de oferta do transporte escolar pú-
blico municipal, observando-se os critérios de composição, de 
membros titulares e seus respectivos suplentes, assim estabe-
lecidos:

I - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo seu titular e respectivo suplente;
II - 01 (um) representante dos Diretores da Rede Estadual de 
Ensino, compreendendo seu titular e respectivo suplente;
III - 01 (um) representante dos Diretores da Rede Municipal de 
Ensino, compreendendo seu titular e respectivo suplente;
IV - 01 (um) representante de Pais dos Alunos, compreenden-
do seu titular e respectivo suplente.

Art. 3º Os representantes do Comitê Municipal do Transporte 
Escolar terão mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) re-
condução por igual período.

Parágrafo único. Dentre os representantes elencados nos In-
cisos II, III e IV do Art. 2º desta Lei, deverá ser eleito 1 (um) 
Presidente, o qual poderá ser reeleito uma única vez, compre-
endendo, dentre as funções inerentes:

I - expedir notificações, convocações e deliberações necessá-
rias pertinentes ao Comitê Municipal do Transporte Escolar.

Art. 4º As indicações deverão ser registradas em ata e publica-
das, através de Decreto, em Boletim Oficial do Município.

TÍTULO III
Das Competências

Art. 5º Ao Comitê Municipal do Transporte Escolar de Guara-
puava compete:

I – analisar os Relatórios Bimestrais de controle do transporte 
diário dos alunos, contendo data, rota de transporte escolar, 
o número de alunos não atendidos (se houver), justificativa 
para as faltas e situação quanto à reposição das faltas (Anexo 
I da Resolução n.º 777/2013-GS/SEED), as quais deverão ser 
encaminhadas ao respectivo Núcleo Regional de Educação – 

NRE, com parecer do Comitê;
II – verificar a correta aplicação dos recursos, podendo requisi-
tar ao Município cópia dos documentos que julgar necessário 
ao esclarecimento de quaisquer fatos relacionados a aplicação 
dos recursos do Transporte Escolar;
III – realizar visitas técnicas para verificar a adequação e a re-
gularidade do Transporte Escolar;
IV – verificar a regularidade dos procedimentos encaminhados 
e os problemas identificados ao NRE respectivo, para que as 
autoridades constituídas adotem as providências cabíveis e 
apliquem as penalidades, quando necessário.

TÍTULO IV
Do Funcionamento

Art. 6º As reuniões do Comitê Municipal do Transporte Esco-
lar serão trimestrais, salvo as extraordinárias, que deverão ser 
convocadas pela Presidência com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas.

Art. 7º As decisões proferidas pelo Comitê Municipal do Trans-
porte Escolar, serão reduzidas a termo na forma de atos e pa-
receres, aprovados por maioria simples de votos e, serão devi-
damente publicadas no Boletim Oficial do Município e no sítio 
eletrônico da Prefeitura Municipal de Guarapuava.

Art. 8º A função de membro do Comitê Municipal do Transporte 
Escolar de Guarapuava não será remunerada, sendo conside-
rada de relevante serviço prestado ao Município.

Art. 9º As reuniões serão instaladas mediante presença de 
maioria absoluta de seus membros titulares, em primeira con-
vocação ou, decorrido prazo de tolerância estabelecido em 15 
(quinze) minutos, com qualquer quórum.

Art. 10. O Suplente substituirá o Titular nos casos de impedi-
mento, perda de mandato, morte, renúncia ou impossibilidade 
comprovada do membro em participar dos trabalhos, cabendo 
ao Presidente declarar aberta a vaga e a convocação imediata 
de seu suplente.

Art. 11. O Poder Executivo Municipal poderá expedir Decretos 
e/ou Portarias regulamentando as disposições da presente Lei.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando disposições contrárias.

Guarapuava, 10 de dezembro de 2021.

  Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3225/2021
Dispõe sobre a Política Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS) 
e institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos (PMGIRS) Guarapuava, e dá outras providências.

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

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CAPÍTULO I
 DAS DEFINIÇÕES E DOS FUNDAMENTOS

Art. 1º Institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos, es-
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

tabelecendo as diretrizes municipais e a universalização do 
acesso aos serviços de coleta, transporte, tratamento, desti-
nação e disposição final dos resíduos sólidos, e subsidia a im-
plementação e operação de ações de melhoria dos serviços de 
manejo de resíduos sólidos e de limpeza urbana, observadas 
as Leis Federais n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 12.305, 
de 2 de agosto de 2010, 14.026, de 15 de julho de 2020, e as 
Leis Estaduais n.º 12.493, de 22 de janeiro de 1999, e 19.261, 
de 7 de dezembro de 2017.

Art. 2º institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resí-
duos Sólidos (PMGIRS) do Município de Guarapuava, o qual 
tem por finalidade promover a universalização dos serviços pú-
blicos municipais de gestão dos resíduos sólidos e a efetiva 
prestação dos serviços, mediante o estabelecimento de metas, 
indicadores e ações programadas que deverão ser executadas 
em um horizonte de 20 (vinte) anos.

§ 1º Constitui o Plano Municipal de Gestão Integrada do Mu-
nicípio de Guarapuava o documento inserido no Anexo I desta 
Lei, tendo por objetivo:

I - incentivar, sensibilizar e motivar a população local a ado-
tar práticas de redução, reutilização e reciclagem de resíduos 
sólidos;
II - estruturar e qualificar a gestão pública municipal de resíduos 
sólidos;
III - promover a coleta seletiva de resíduos de acordo com sua 
classificação quanto à origem, tratamento e disposição final 
adotada;
IV - universalizar a coleta seletiva no Município;
V - reduzir o volume de resíduos enviados para a disposição 
final, privilegiando a redução, reutilização, tratamento e reci-
clagem;
VI - agregar valor aos materiais recicláveis para comercialização 
através de processos de transformação, gerando empre-
go e renda, além de ganhos ambientais com a economia de 
matérias primas virgens;
VII - promover a inclusão social de catadores de materiais 
recicláveis;
VIII - responsabilizar grandes geradores para tratamento e 
destinação final dos resíduos gerados nas suas atividades, de-
sonerando a população em geral destes custos que são oriun-
dos de atividades econômicas privadas.

§ 2º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas 
e jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta 
ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que 
desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao ge-
renciamento de resíduos sólidos.

Art. 3º A Política Municipal de Resíduos Sólidos será executa-
da em programas, projetos e ações, de forma integrada, plani-
ficada, em processo contínuo, e obedecendo às disposições 
contidas na presente Lei e nos procedimentos administrativos 
dela decorrentes.

Parágrafo único. O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamen-
tárias, os Orçamentos Anuais, abrangendo suas alterações 
legislativas subsequentes, os Planos, Programas e Projetos 
Urbanísticos, assim como os demais instrumentos municipais 
de desenvolvimento deverão incorporar os princípios, diretrizes 
e determinações desta Lei.

Art. 4º Para efeito desta Lei, considera-se:

I - área contaminada: local onde há contaminação causada 
pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer substâncias 
ou resíduos;
II - área órfã contaminada: área contaminada cujos responsá-
veis pela disposição não sejam identificáveis ou individualizá-
veis;
III - área degradada: local onde há disposição inadequada de 
resíduos sólidos ou rejeitos que deva ser objeto de recupera-
ção ambiental;
 IV - aterro sanitário: técnica de disposição final de rejeitos no 
solo, ambientalmente adequada, sem causar danos ou risco 
à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos am-
bientais, e que utiliza os princípios de engenharia para confiná-
-los no menor volume possível;
V - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o 
desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e 
insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final;
VI - coleta seletiva: recolhimento diferenciado de resíduos só-
lidos previamente segregados pela fonte geradora, conforme 
sua constituição ou composição, para a sua reutilização e/ou 
reciclagem;
VII - compostagem: processo de tratamento por meio de de-
composição bioquímica da fração orgânica, biodegradável de 
origem animal ou vegetal, efetuada por microrganismos em 
condições controladas, para obtenção de um material humifica-
do e estabilizado, denominado composto orgânico, em proces-
so com a presença de oxigênio e sem a produção de biogás;
VIII - biodigestão: processo de tratamento por meio de decom-
posição bioquímica da fração orgânica, biodegradável de ori-
gem animal ou vegetal, efetuada por microrganismos em con-
dições controladas, para obtenção de um material humificado 
e estabilizado, denominado composto orgânico, em processo 
que ocorre sem a presença de oxigênio e com produção de 
biogás;
IX - destinação final ambientalmente adequada: destinação de 
resíduos sólidos que inclui a reutilização, a reciclagem, a com-
postagem, o tratamento e a disposição final, bem como outras 
formas de destinação admitidas pelos órgãos competentes, ob-
servando normas operacionais específicas de modo a minimi-
zar os impactos ambientais adversos e evitar danos ou riscos à 
saúde pública e à segurança;
X - disposição final ambientalmente adequada: distribuição or-
denada de rejeitos em aterros sanitários, observando normas 
operacionais específicas de modo a minimizar os impactos am-
bientais adversos e evitar danos ou risco à saúde pública e à 
segurança;
XI - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídi-
cas, de direito público ou privado, que geram resíduos sólidos 
por meio de suas atividades, nelas incluídos o consumo;
XII - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações 
exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de armazena-
mento, coleta, transporte, transbordo, destinação final ambien-
talmente adequada dos resíduos sólidos, incluindo a disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com a 
política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, ou 
com plano de gestão de resíduos sólidos (PGRS), exigidos na 
forma desta Lei;
XIII - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações 
voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos de 
forma a considerar as dimensões política, econômica, ambien-
tal, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 
desenvolvimento sustentável;
XIV - logística reversa: instrumento de gestão de resíduos ca-
racterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 
destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 



10 de dezembro, Veiculação 10/12/2021 Ano XXVII - Nº 2263 Boletim Oficial do Município -  17

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada;
XV - materiais recicláveis: aqueles que, após submetidos a um 
processo de reciclagem, são transformados em insumos para 
a fabricação de novos produtos;
XVI - materiais reutilizáveis: aqueles que podem ser utilizados 
para a mesma finalidade, ou outra, sem sofrer qualquer trans-
formação;
XVII - plano de gestão de resíduos (PGRS): documento ela-
borado pelo gerador que define as ações relativas ao manejo 
dos resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, 
contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, desti-
nação final ambientalmente adequada, incluindo a sua dispo-
sição final, bem como as ações de proteção à saúde pública e 
ao meio ambiente;
XVIII - pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis e 
resíduos especiais (PEV): equipamentos públicos destinados 
ao recebimento de materiais recicláveis (constituídos de plás-
ticos, vidros, metais e papéis, devidamente separados para a 
coleta seletiva) e de resíduos especiais para encaminhamento 
à logística reversa, incentivando a segregação dos materiais 
na fonte geradora e sua entrega voluntária;
XIX - ecopontos: pontos de entrega voluntária de maior por-
te, geralmente em forma de construções, com separação por 
baias para a segregação de materiais recicláveis, resíduos da 
construção civil, resíduos volumosos, resíduos verdes e resí-
duos especiais;
XX - reciclagem: processo de transformação dos resíduos 
sólidos que envolve a alteração de sua propriedades físicas, 
físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em 
insumos ou novos produtos, observadas as condições e os 
padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e, no que couber, do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema 
Único de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA);
XXI - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas 
as possibilidades de tratamento e recuperação por processos 
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apre-
sentem outra possibilidade que não a disposição final ambien-
talmente adequada;
XXII - resíduos sólidos: materiais, substâncias, objetos ou bens 
descartados resultantes de atividades humanas em sociedade 
nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos 
em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviá-
vel o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economica-
mente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;
XXIII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos: conjunto de atribuições individualizadas e encadea-
das dos fabricantes importadores, distribuidores e comercian-
tes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para mini-
mizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem 
como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à 
qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos;
XXIV - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos 
sólidos sem sua transformação biológica, física ou físico-quími-
ca, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos 
órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do 
SUASA;
XXV - serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos: constituídos pelas atividades e pela disponibilização e 
manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de 
coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação 
urbana, remoção de resíduos abandonados em logradouros 

públicos, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e 
dos resíduos originários de atividades comerciais, industriais e 
de serviços, em quantidade e qualidade similares às dos resí-
duos domésticos e dos resíduos de limpeza urbana;
XXVI - segregação: separação de resíduo no local e momento 
de sua geração, de acordo com as caraterísticas físicas, quími-
cas, biológicas e com sua periculosidade.

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a 
seguinte classificação:

I - quanto à origem de atividade:

a. resíduos domiciliares: originários de atividades domésticas 
em residências urbanas, constituídos por resíduos recicláveis, 
resíduos orgânicos e rejeitos.
b. resíduos de serviços de limpeza urbana: originários dos ser-
viços de varrição manual e mecanizada, asseio e conservação 
urbana, e outros serviços de limpeza urbana, bem como resul-
tante de poda e capina;
c. resíduos verdes: constituídos por resíduos originários de ro-
çadas e capinas de mato e outros restos vegetais, podas de 
áreas verdes e jardins privados;
d. resíduos volumosos: são com stituídos por peças de grandes 
dimensões como móveis, utensílios domésticos inservíveis, 
grandes embalagens, além dos resíduos domiciliares verdes e 
outros resíduos de origem não industrial e não coletados pelo 
sistema de recolhimento domiciliar convencional;
e. resíduos sólidos urbanos: englobados nas alíneas “a” “b”, 
“c” e “d”;
f. resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviços gerados nessas atividades, excetuados os referidos 
nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h”, “j” e “l” deste inciso;
g. resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: ge-
rados nessas atividades (tais como resíduos de gradeamen-
to, escuma, lodos, entre outras da atividade de tratamento de 
água e esgoto), excetuando os referidos na alínea “c”;
h. resíduos industriais: gerados nos processos produtivos e 
instalações industriais;
i. resíduos de serviços de saúde: gerados nos serviços de saú-
de, conforme definido em regulamento ou em normas estabe-
lecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
– SISNAMA e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – 
SNVS;
j. resíduos de construção civil: gerados nas construções, re-
formas, reparos e demolições de obras de construção civil, in-
cluindo os resultantes da preparação e escavação de terrenos 
para obras civis;
k. resíduos agrossilvopastoris: gerados nas atividades agro-
pecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos 
utilizados nessas atividades;
l. resíduos de serviços de transporte: originários de portos, ae-
roportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários;
m. resíduos de mineração: gerados na atividade de pesquisa, 
lavra, extração ou beneficiamento de minérios;
n. resíduos cemiteriais: gerados nos cemitérios, subdivididos 
em humanos e não humanos, resultantes da exumação dos 
corpos e da limpeza e manutenção periódica dos cemitérios;
o. resíduos de animais mortos: resíduos de animais mortos de 
pequeno e grande porte, dispostos em vias e logradouros pú-
blicos municipais, sem que haja a possibilidade de identificar 
seu proprietário ou responsável.

II - quanto à periculosidade:
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a. resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas carac-
terísticas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxici-
dade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública 
ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou 
norma técnica;
b. resíduo não perigoso: aqueles não enquadrados na alínea 
“a” deste inciso.

Art. 6º São princípios da Política Municipal de Resíduos Sóli-
dos:

I - a prevenção e a precaução;
II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;
III - a participação e o controle social;
IV - a educação ambiental;
V - a universalização do acesso aos serviços públicos de lim-
peza urbana e manejo de resíduos sólidos;
VI - o direito da sociedade ao acesso à informação;
VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, especialmente ambiental;
VIII - do desenvolvimento sustentável;
IX - da inclusão social nos serviços de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos;
X - da cooperação interinstitucional entre o setor público, se-
tor empresarial, cooperativas e associações de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis, e os demais segmentos da 
sociedade civil;
XI - do respeito à ordem de prioridade estabelecida nessa Lei 
para o gerenciamento de resíduos sólidos: não geração, redu-
ção de geração, reutilização, reciclagem, recuperação energé-
tica e disposição final;
XII - da visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, con-
siderando as variáveis ambientais sociais, culturais, econômi-
cas, tecnológicas e de saúde pública.

Parágrafo único. Adotam-se, para os efeitos desta Lei, as di-
retrizes e objetivos estabelecidos nos arts. 8º e 9º da PERS 
(Política Estadual de Resíduos Sólidos), respectivamente.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS E 
AGENTES MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA MU-

NICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 7º O Município deverá organizar e prestar os serviços pú-
blicos de coleta e destinação de resíduos sólidos ou delegar a 
organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses 
serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da 
Lei Federal n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010.

Art. 8º A gestão e a fiscalização da implementação da Polí-
tica Municipal de Resíduos Sólidos é de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e será distribuída de 
forma transdisciplinar em todas as Secretarias e órgãos da Ad-
ministração Municipal, respeitadas as suas competências.

Art. 9º Para dar fiel cumprimento à Política Municipal de Re-
síduos Sólidos, cabe ao Município, além das determinações 
desta Lei, realizar as seguintes ações:
 
I - executar campanhas de educação ambiental;
II - realizar capacitação de servidores públicos e agentes co-
munitários para difundir informações sobre o gerenciamento de 
resíduos sólidos no Município;
III - agir de modo transparente e fornecer informações aos ci-

dadãos sobre os serviços públicos de coleta e destinação de 
resíduos sólidos;
IV - estabelecer multas ou outras sanções decorrentes da fa-
lha na prestação dos serviços de coleta e destinação final dos 
resíduos sólidos;
V - contemplar os objetivos e metas previstos no PMGIRS nos 
contratos de prestação de serviço celebrados após a publica-
ção desta Lei;
VI - observar os conceitos, diretrizes, objetivos, instrumentos e 
obrigações da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.

Art. 10. O Município poderá realizar programas conjuntos com 
a União, Estado e outras instituições públicas, mediante convê-
nios de mútua cooperação, gestão associada, assistência téc-
nica e apoio institucional, com vistas a assegurar a operação e 
a administração eficiente dos serviços de coleta e destinação 
de resíduos sólidos.

Art. 11. Para adequada execução dos serviços públicos de co-
leta e destinação de resíduos sólidos, deles se ocuparão pro-
fissionais qualificados tecnicamente e legalmente habilitados.

CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS

Art. 12. São instrumentos da Política Municipal de Resíduos 
Sólidos:

I - instrumentos legais e institucionais:

a. normas constitucionais, legislação federal, estadual, muni-
cipal, resoluções e regulamentos que dispõe sobre resíduos 
sólidos e proteção ambiental;
b. legislação que dispõe sobre concessão de serviços públicos;
c. convênios para a regulação dos serviços de coleta e destina-
ção de resíduos sólidos;
d. audiências públicas;
e. planos nacional, estadual e municipal de resíduos sólidos.

II - instrumentos financeiros:

a. leis orçamentárias municipais;
b. tarifas, preços, e taxas;
c. incentivos e benefícios fiscais e financeiros;
d. Fundo Municipal de Meio Ambiente.

III - ações e práticas educativas ambientais e de capacitação 
dos servidores em temas correlatos à gestão de resíduos sóli-
dos, sob responsabilidade do Município, voltadas, entre outras, 
a:

a. divulgar e conscientizar a sociedade quanto à forma correta 
de separação e destinação do resíduo sólido, com informações 
objetivas e claras sobre os serviços públicos de coleta e desti-
nação de resíduos sólidos prestados pelo Município;
b. promover campanhas permanentes de educação ambiental 
formal e não formal abordando os 3Rs (Redução, Reutilização 
e Reciclagem de resíduos sólidos), incluindo informações so-
bre a segregação destes resíduos, importância da reutilização 
e reciclagem dos materiais e disposição adequada para a co-
leta, reforçando o papel transformacional de cada indivíduo, 
incluindo a redução de resíduos por meio da compostagem 
doméstica;
c. capacitação de agentes comunitários e assistentes sociais 
para difundir informações sobre os resíduos sólidos.
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§ 1º As ações e práticas educativas ambientais e de capaci-
tação dos servidores a que se refere o inciso III deste artigo 
poderão ser realizados mediante convênio.
§ 2º Instituições públicas e privadas que promovam ações com-
plementares às obrigatórias, em consonância com os objetivos, 
princípios e diretrizes desta Lei, terão prioridade na concessão 
de benefícios fiscais ou financeiros, por parte dos organismos 
de crédito e fomentos ligados ao governo municipal.

CAPÍTULO IV
DO SISTEMA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 13. Para a execução das ações decorrentes da Política 
Municipal de Resíduos Sólidos o Município contará com o Sis-
tema Municipal de Resíduos Sólidos (SMRS).

§ 1º O SMRS fica definido como o conjunto de agentes institu-
cionais que, no âmbito das respectivas competências, atribui-
ções, prerrogativas e funções, integram-se, de modo articulado 
e cooperativo, para a formulação das políticas, definição de 
estratégias e execução das ações de coleta e destinação de 
resíduos sólidos.
§ 2º O SMRS é assim composto:

I - Plano Municipal de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos;
II - Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA);
III - Taxas e Emolumentos;
IV - Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA);
V - Infrações e penalidades;
VI - Regulação, controle, normatização e fiscalização.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DO PO-

DER PÚBLICO

Art. 14. O poder público, o setor empresarial e a coletividade 
são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para as-
segurar a observância desta Política Municipal Resíduos Sóli-
dos – PMRS e das diretrizes e demais determinações estabe-
lecidas nesta Lei e em seu regulamento.

Parágrafo único. Consideram-se serviços públicos de mane-
jo de resíduos sólidos as atividades de coleta e transbordo, 
transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tra-
tamento, inclusive por compostagem, e disposição final dos:

I - resíduos domiciliares, em volume igual ou inferior a 120 
(cento e vinte) litros/dia;
II - resíduos originários de estabelecimentos comerciais, pres-
tadores de serviços e industriais, com as mesmas caracterís-
ticas dos resíduos domiciliares, em volume igual ou inferior a 
120 (cento e vinte) litros/dia;
III - resíduos verdes, originários de domicílios e de estabele-
cimentos comerciais, prestadores de serviços e industriais, 
em volume igual ou inferior a 2m3 /mês, desde que o material 
destinado à coleta esteja livre da presença de outros resíduos, 
rejeitos e contaminantes;
IV - resíduos volumosos, originários de domicílios e de estabe-
lecimentos comerciais, prestadores de serviços e industriais, 
em quantidade máxima de 1 (uma) peça por mês, desde que o 
material destinado à coleta esteja livre da presença de outros 
resíduos, rejeitos e contaminantes;
V - resíduos da construção civil, originários de domicílios e de 
estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e indus-
triais, em volume igual ou inferior a 1m3 /ano, devidamente en-
sacado e desde que o material destinado à coleta esteja livre 

da presença de outros resíduos, rejeitos e contaminantes;
VI - resíduos originários dos serviços públicos de limpeza pú-
blica urbana;
VII - resíduos de serviços de saúde de estabelecimentos ge-
renciados pelo Município de Guarapuava;
VIII - resíduos de animais mortos de pequeno e grande porte, 
dispostos em vias e logradouros públicos municipais, que não 
possuam comprovação dos respectivos responsáveis.

Art. 15. Entende-se por grande gerador de resíduos sólidos, 
para fins desta Lei, o estabelecimento comercial, industrial, 
prestador de serviços e demais entidades públicas, privadas 
com ou sem fins lucrativos, condomínios e ainda entidades re-
ligiosas que gere um volume de resíduos sólidos igual ou supe-
rior a 120 (cento e vinte) litros/dia, desde que com as mesmas 
características dos resíduos sólidos domiciliares.

§ 1º A disponibilização adequada para coleta seletiva compre-
ende o acondicionamento de forma diferenciada entre os resí-
duos secos recicláveis, resíduos úmidos e rejeitos, conforme 
regulamento.
§ 2º No momento da implantação gradativa do serviço públi-
co de coleta seletiva via modalidade de aporte voluntário, os 
domicílios em geral, os condomínios residenciais verticais e 
horizontais e os estabelecimentos comerciais e prestadores 
de serviço e industriais, deverão segregar os resíduos sólidos 
secos recicláveis dos úmidos (orgânicos) e rejeitos, disponibili-
zando os secos recicláveis para coleta seletiva pública na mo-
dalidade implantada, com destinação às unidades de triagem 
contratadas pelo poder público municipal, preferencialmente 
às cooperativas ou associações de catadores de materiais reu-
tilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa 
renda.
§ 3º Os Grandes Geradores poderão utilizar os serviços pú-
blicos municipais de coleta, transporte e destinação final dos 
resíduos sólidos, mediante o pagamento de preço público, con-
forme regulamento.
§ 4º Compete ao Poder Público municipal realizar a fiscaliza-
ção dos grandes geradores de que trata este artigo.

Art. 16. Cabe ao Poder Público Municipal atuar, subsidiaria-
mente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome 
conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde 
pública relacionada ao gerenciamento de resíduos sólidos.

Parágrafo único. Os responsáveis pelo dano ressarcirão inte-
gralmente o poder público pelos gastos decorrentes das ações 
empreendidas na forma do caput.

Art. 17. Os órgãos públicos da administração municipal, esta-
dual e federal, e demais estabelecimentos públicos de geração 
de resíduos sólidos que forem caracterizados como grandes 
geradores, deverão implantar, em cada uma de suas instala-
ções e, principalmente, nas destinadas à realização de gran-
des eventos, procedimentos de coleta seletiva e de destinação 
e disposição final adequada dos resíduos gerados.

Parágrafo único. Os materiais recicláveis segregados e cole-
tados serão destinados preferencialmente às Cooperativas ou 
Associações de catadores existentes e cadastradas junto ao 
Município de Guarapuava, mediante comprovação atestada 
pela receptora.

Art. 18. Estão sujeitos à elaboração de Plano de Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos os grandes geradores e aqueles 
descritos nos incisos I a V do art. 20 da Lei no 12.305, de 2010, 
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observada a obrigatoriedade de:

I - segregação de resíduos orgânicos gerados, especialmente 
em estabelecimentos como mercados, frutarias, restaurantes 
e similares;
II - separação e destinação adequada do óleo vegetal gerado 
em estabelecimentos privados;
III - implantar estrutura e equipamentos apropriados, desde que 
tecnicamente necessários, para triagem e acondicionamento 
dos resíduos no interior de suas dependências em locais que 
facilitem o seu armazenamento, triagem e remoção, de forma 
a não contaminar os resíduos secos recicláveis, atendendo às 
características do material a ser depositado, nos termos da le-
gislação em vigor;
IV - destinação e disposição final dos resíduos gerados em 
seus estabelecimentos.

§ 1º Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 
devem ser submetidos à aprovação dos órgãos municipais 
competentes, constituindo-se numa das condicionantes a ex-
pedição e/ou renovação da licença de localização e do alvará 
de funcionamento.
§ 2º Para atendimento do inciso III deste artigo, o grande gera-
dor poderá contratar empresa licenciada, cooperativas ou as-
sociações de catadores.
§ 3º Os resíduos secos recicláveis segregados poderão ser 
coletados a critério do gerador, preferencialmente pelas Coo-
perativas e Associações de catadores do Município de Guara-
puava, ou por empresa privada, ambas devidamente cadastras 
e licenciadas pelos órgãos competentes.
§ 4º Os resíduos secos recicláveis segregados, coletados e 
destinados às Cooperativas ou Associações de catadores do 
Município de Guarapuava, ou para empresas privadas, deve-
rão ter sua comprovação atestada pela receptora.

Art. 19. Os resíduos da construção civil, provenientes das cons-
truções, reformas, reparos e demolições de obras da constru-
ção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação 
de terrenos para obras civis e volumosos, são regidos pela Lei 
Complementar Municipal nº 66/2016, devendo ser observado o 
caráter não exclusivo da prestação do serviço de coleta, tria-
gem, tratamento e destinação final destes resíduos e as dispo-
sições desta Lei quanto a volumes inferiores a 1m3 /ano.

Art. 20. O Município, na gestão dos resíduos sólidos, deverá, 
além das obrigações previstas na Lei nº 12.305, de 2010:

I - realizar a segregação de resíduos orgânicos úmidos e secos 
em todos os órgãos municipais;
II - implantar e manter sistema de informações para gestão de 
resíduos sólidos, contemplando em banco de dados de resí-
duos coletados e destinados pela Prefeitura, cooperativas e 
grandes geradores;
III - implantar e manter sistema de informações para gestão de 
resíduos recicláveis, contemplando em banco de dados os re-
síduos coletados e destinados pelas cooperativas e que farão 
parte do sistema de venda deste material;
IV - implantar a coleta seletiva em todo o território municipal;
V- promover a inclusão de catadores e reestruturação das co-
operativas;
VI - fiscalizar a destinação dos resíduos especiais e perigosos 
gerados em estabelecimento privado e aplicar as sanções pre-
vistas na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e 
regulamentos;
VII - promover, direta ou indiretamente, a coleta, tratamento e 
destinação de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) gerados 

em unidades públicas de saúde e monitorar o acondicionamen-
to adequado destes resíduos;
VIII - fiscalizar os proprietários de terrenos particulares que não 
realizem a limpeza dos seus imóveis;
IX - fomentar e assessorar a organização de catadores de ma-
teriais recicláveis de resíduos em forma e cooperativa ou de 
associação.
X - realizar a cobrança da Taxa de Coleta e Destinação Final 
Adequada de Lixo de modo que a prestação de serviço alcan-
ce a sustentabilidade econômico-financeira, de acordo com o 
disposto na Lei nº. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, atualizada 
pela Lei n. 14.026, de 15 de julho de 2020.

Art. 21. O proprietário ou o responsável legal de terreno não 
edificado ou não utilizado, com frente para logradouros públi-
cos, é obrigado a:

I - mantê-lo capinado ou roçado, drenado e limpo;
II - guardá-lo e fiscalizá-lo de modo a impedir que ele seja utili-
zado para deposição e queima de resíduos sólidos de qualquer 
natureza.

§ 1º Para os fins desta Lei, terrenos não edificados são aqueles 
em que não se encontram edificações concluídas ou em que 
não é exercida uma atividade, e terrenos não utilizados são 
aqueles em que não é exercida nenhuma atividade, embora 
possam conter edificações demolidas, semidemolidas, aban-
donadas ou obras desativadas.

Art. 22. Constatado o descumprimento dos incisos I e II do 
art.20 da presente Lei, o Poder Público dará cumprimento, 
de maneira imediata, ao disposto na Lei Complementar n.º 
44/20213, em seus exatos termos.

CAPÍTULO VI
DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA

Art. 23. institui a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida do produto, a ser implementada de forma individualizada 
e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distri-
buidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos 
neste Capítulo.

Parágrafo único. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida do produto tem por objetivos:

I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e so-
ciais e os processos de gestão empresarial e mercadológica 
com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sus-
tentáveis;
II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcio-
nando-os para a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias 
produtivas;
III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de 
materiais, a poluição e os danos ambientais;
IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade 
ao meio ambiente e de maior sustentabilidade;
V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o 
consumo de produtos derivados de materiais reciclados e re-
cicláveis.

Art. 24. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no Plano 
de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos e com vistas a for-
talecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os 
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fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm 
responsabilidade que abrange:

I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na coloca-
ção no mercado de produtos:

a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, 
à reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente 
adequada;
b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resídu-
os sólidos possível.

II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, 
reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus res-
pectivos produtos;
III - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes 
após o uso, assim como sua subsequente destinação final am-
bientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema 
de logística reversa;
IV - compromisso de, quando firmados acordos ou termos de 
compromisso com o Município, participar das ações previstas 
no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 
no caso de produtos ainda não inclusos no sistema de logística 
reversa.

CAPÍTULO VII
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA SE-

LETIVA

Art. 25. O serviço público de coleta seletiva de resíduos re-
cicláveis será operacionalizado pelo Poder Público municipal, 
sendo que, os resíduos secos recicláveis serão encaminhados, 
preferencialmente, aos segmentos organizados de catadores 
para triagem, classificação, beneficiamento e comercialização, 
com o apoio do órgão municipal de prestação de serviços urba-
nos, considerando os seguintes princípios:

I - priorização das ações geradoras de ocupação e renda;
II - compromisso com ações alteradoras do comportamento 
dos munícipes perante os resíduos que geram;
III - incentivo à solidariedade dos munícipes e suas instituições 
sociais com a ação de cooperativas ou associações de coleta 
seletiva;
IV - reconhecimento das cooperativas e associações autoges-
tionárias como agentes ambientais da limpeza urbana;
V - desenvolvimento de ações de inclusão e apoio social para 
a população menos favorecida que possa ser integrada ao pro-
grama, constituindo a cadeia produtiva da reciclagem.

Art. 26. As cooperativas e associações autogestionárias de ca-
tadores organizados e com todos os diplomas legais vigentes, 
são reconhecidas como prestadores de serviço ambiental para 
o Município, tendo os seguintes reconhecimentos de acordo 
com a origem dos resíduos:

§ 1º Preferência na destinação de materiais recicláveis secos 
por parte dos Grandes Geradores;
§ 2º Preferência na destinação de materiais recicláveis secos 
coletados pelo poder público municipal por meio de seu esque-
ma de coleta seletiva.

Art. 27. O Poder Público ao implementar a coleta seletiva, de-
verá preferencialmente destinar o resíduo reciclável às coope-
rativas e associações, cuja forma de distribuição às entidades 
será regulamentada por ato do Poder Executivo, baseada da 
divisão dos setores de coleta conforme proximidade da unida-

de de triagem.

Art. 28. É de responsabilidade da administração municipal a 
implantação e manutenção da rede de PEVs, em número e 
localização adequados ao atendimento no município, conside-
rando o estabelecido nas metas do PMGIRS.

Parágrafo único. A rede de pontos de entrega de pequenos vo-
lumes (PEV) e os ecopontos necessários ao serviço de coleta 
seletiva deverão obedecer à legislação ambiental, à de uso, 
ocupação e urbanização do solo, além das normas e recomen-
dações técnicas pertinentes, podendo ser estabelecida pela 
administração municipal em áreas e instalações:

I - públicas;
II - cedidas por terceiros;
III - locadas entre os imóveis disponíveis no Município.

Art. 29. Cabe à administração municipal a implantação gradual 
do serviço público de coleta seletiva via modalidade de entrega 
voluntária, atendendo as metas estabelecidas no PMGIRS.

Art. 30. As cooperativas e associações de catadores deverão 
orientar seus cooperados ou associados quanto à obrigatorie-
dade de:

I - uso de Equipamentos de Proteção de Individual - EPIs;
II - envio pela cooperativa ou associação de relatório mensal 
para a Prefeitura Municipal contendo informações detalhadas 
da produção, vendas, rateio e atualização documental da As-
sociação/Cooperativa;
III - produção de relatórios pela cooperativa ou associação so-
bre os rejeitos gerados de cada setor de coleta a serem envia-
dos à Prefeitura Municipal;
IV - realização de limpeza, asseio e organização da Unidade 
de Triagem a fim de não promover a perda de materiais e a 
proliferação de vetores.

CAPÍTULO VIII
DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍ-

DUOS SÓLIDOS

Art. 31. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos é o instrumento de implementação da Política Munici-
pal de Resíduos Sólidos e visa a integrar e orientar as ações 
dos agentes públicos e privados na adoção de medidas indis-
pensáveis à promoção da universalização dos serviços de co-
leta e destinação de resíduos sólidos e garantia de salubridade 
ambiental, tendo como conteúdo mínimo:

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no res-
pectivo território, contendo a origem, o volume, a caracteriza-
ção dos resíduos e as formas de destinação e disposição final 
adotadas, apontando as causas das deficiências detectadas;
II - objetivos e metas de imediato, curto, médio e longo prazo 
para a universalização, soluções graduais e progressivas para 
o alcance de níveis crescente de coleta, separação e destina-
ção de resíduos sólidos no Município, observando a compatibi-
lidade com os demais planos e políticas públicas do Município, 
do Estado e da União;
III - proposição de programas, projetos, ações e iniciativas ne-
cessárias para atingir os objetivos e metas da Política Muni-
cipal de Resíduos Sólidos, com identificação das respectivas 
fontes de financiamento;
IV - diretrizes e orientações para o equacionamento das con-
dicionantes de natureza político-institucional, legal e jurídica, 
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econômico-financeira, administrativa, cultural e tecnológica 
com impacto na consecução das metas e objetivos estabele-
cidos;
V - identificação de áreas favoráveis para disposição final am-
bientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor 
de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal e o 
zoneamento ambiental, se houver;
VI - identificação das possibilidades de implantação de solu-
ções consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, 
considerando, nos critérios de economia de escala, a proximi-
dade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos 
riscos ambientais;
VII - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores su-
jeitos a plano de gerenciamento específico ou a sistema de 
logística reversa na forma do observadas as disposições desta 
Lei e de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas 
pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS;
VIII - procedimentos operacionais e especificações mínimas a 
serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambien-
talmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, 
de 2007 e Lei nº 12.305 de 2010.
IX - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos;
X - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamen-
to de resíduos sólidos, observadas as normas estabelecidas 
pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS e demais disposições 
pertinentes da legislação federal e estadual;
XI - definição das responsabilidades quanto à sua implementa-
ção e operacionalização, incluídas as etapas do plano de ges-
tão de resíduos sólidos a cargo do poder público;
XII - programas e ações para a participação dos grupos inte-
ressados, em especial das cooperativas ou outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;
XIII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, em-
prego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos;
XIV - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 
bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a 
Lei nº 11.445, de 2007 e Lei nº 12.305 de 2010.
XV - meios a serem utilizados para o controle e a fiscaliza-
ção, no âmbito local, da implementação e operacionalização 
dos planos de gestão de resíduos sólidos e dos sistemas de 
logística reversa;
XVI - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, in-
cluindo programa de monitoramento;
XVII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos 
resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas 
medidas saneadoras.

Parágrafo único. O Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos prevê o horizonte de atuação de 20 (vinte) 
anos, devendo ser promovidas as devidas revisões em prazo 
não superior a 10 (dez) anos, preferencialmente em períodos 
coincidentes com os de vigência dos Planos Plurianuais.

Art. 32. O processo de elaboração e revisão do PMGIRS fun-
damenta-se na divulgação em conjunto com os estudos que 
o embasam, o recebimento de sugestões e críticas por meio 
de consulta ou audiência pública e análise e opinião por órgão 
colegiado.

Parágrafo único. A divulgação das propostas do PMGIRS e dos 
estudos deve ser ampla, por meio da disponibilização integral 

de seu teor a todos os interessados, utilizando os meios afins, 
como rádio, jornal e internet, seguida de debates por meio de 
consultas ou audiências públicas.

CAPÍTULO IX
DO CONTROLE SOCIAL

Art. 33. As atividades de planejamento, regulação e prestação 
dos serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos po-
derão estar sujeitas ao controle social, mediante atuação do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente.

§ 1º O controle social dos serviços públicos de coleta e destina-
ção de resíduos sólidos será exercido mediante adoção, entre 
outros, de um dos seguintes mecanismos:

I - debates e audiências públicas;
II - consultas públicas;
III - participação em órgãos colegiados de caráter consultivo na 
formulação da política municipal de resíduos sólidos, no seu 
planejamento e avaliação e representação no organismo de re-
gulação e fiscalização.
§ 2º As audiências públicas mencionadas no inciso I do § 1º 
deste artigo devem ser realizadas de modo a possibilitar a 
maior participação popular possível.
§ 3º As consultas públicas devem ser promovidas de forma a 
possibilitar que qualquer pessoa, independentemente de inte-
resse, tenha acesso às propostas e aos estudos e possa se 
manifesta por meio de críticas e sugestões às propostas do 
Poder Público, devendo tais manifestações serem adequada-
mente respondidas.

Art. 34. São assegurados aos usuários de serviços públicos de 
coleta e destinação de resíduos sólidos:

I - o conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalida-
des a que podem estar sujeitos, nos termos desta Lei, do seu 
regulamento e demais normas aplicáveis;
II - o acesso:

a. a informação de interesse individual ou coletivo sobre os ser-
viços prestados;
b. aos regulamentos e manuais técnicos de prestação dos ser-
viços elaborados ou aprovados pelo organismo regulador; e
c. a documentos regulares de monitoramento e avaliação da 
prestação dos serviços editados pelo organismo regulador e 
fiscalizador, quando aplicável.

Parágrafo único. O documento de cobrança pela prestação dos 
serviços de coleta e destinação do resíduo sólido observará 
modelo instituído ou aprovado pelo organismo regulador e de-
verá explicitar de forma clara e objetiva os serviços e outros en-
cargos cobrados e os respectivos valores, conforme definidos 
pela regulação, visando o perfeito entendimento e o controle 
direto pelo usuário final.

CAPÍTULO X
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 35. Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a 
fiscalização do atendimento aos contratos estabelecidos no 
âmbito desta Lei.

Art. 36. Considera-se infração de limpeza urbana a ação ou 
a omissão das pessoas físicas ou jurídicas, que caracterizem 
inobservância aos preceitos desta lei, de seu regulamento, 



10 de dezembro, Veiculação 10/12/2021 Ano XXVII - Nº 2263 Boletim Oficial do Município -  23

bem como das normas técnicas aplicáveis, fiscalizadas pela 
Secretaria de Meio Ambiente do Município.

§ 1º As infrações estão previstas no Art. 160 do Código Am-
biental Municipal, tipificadas de acordo com a Lei Fede-
ral n.° 9.605/1998 regulamentada pelo Decreto Federal n.° 
6.514/2008.
§ 2º O Município, ao constatar irregularidades previstas nesta 
Lei, poderá notificar o responsável para realizar a remoção de 
resíduos despejados irregularmente e, em caso de seu des-
cumprimento, poderá o próprio Município prestar o serviço, 
com cobrança de seu para ressarcimento ao Município pelo 
serviço prestado, o qual poderá ser exigido com a cobrança do 
IPTU e, não realizado o pagamento, incluído em dívida ativa.
§ 3º Responderá pela infração quem, de qualquer modo, come-
tê-la, concorrer para a sua prática ou dela se beneficiar.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAIS

Art. 37. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias a partir da sua publicação.

Art. 38. As despesas decorrentes da execução da presente Lei 
correrão por conta das dotações próprias consignadas no orça-
mento vigente e recursos do Fundo Municipal de Meio Ambien-
te, suplementadas se necessário.

Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas disposições em contrário.

Guarapuava, 10 de dezembro de 2021.

  Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3226/2021
Institui no âmbito do Município de Guarapuava-PR, o Programa 
de Regularização Fundiária Rural de Interesse Social e para 
Agricultura familiar e dá outras providências.

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

Art. 1º Institui no âmbito do Município de Guarapuava-PR, o 
Programa de Regularização Fundiária Rural de Interesse So-
cial e para Agricultura familiar, assim definidos pela lei maior, 
tendo estes como público inicialmente prioritário.

Art. 2º O Programa de Regularização Fundiária Municipal po-
derá ser destinado aos demais grupos vulneráveis (jovens, mu-
lheres, indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais), de 
acordo com a definição de beneficiários prioritários.

Parágrafo único. Além do público prioritário, o programa po-
derá beneficiar instituições públicas, associações, conselhos 
municipais e demais entidades, na medida em que estas ins-
tituições possam contribuir para o alcance do objetivo central, 
relativo a melhoria às áreas que serão regularizadas.

Art. 3º O Programa tem como eixo central a redução das desi-
gualdades sociais e econômicas e a inclusão social, por meio 
da concretização de políticas públicas de acesso à terra, ao 
trabalho, expansão produtiva, sempre respeitando as especi-
ficidades de cada região/território, em termos de suas deman-

das e potencialidades.

Parágrafo único. As áreas contempladas por este projeto serão 
áreas que se destinem a produção agrícola, desde que não ca-
racterizem ou evidenciem a ocupação irregular de terra ou com 
finalidade de formação de loteamentos irregulares, através de 
parcelamentos de solo de forma clandestina.

Art. 4º O Programa será conduzido pela Secretaria Municipal 
de Agricultura, por intermédio do Programa Vida Rural, através 
da Divisão de Políticas Públicas/Habitacionais, onde poderá o 
Chefe do Executivo designar servidor responsável para apoio e 
Coordenação do Projeto, devendo este ter experiência jurídica 
e técnica na área, visando a consecução dos objetivos desta 
lei.

§ 1º Poderá o Poder Executivo, realizar Parcerias com outros 
Poderes, Termos de Cooperação, Convênios e afins com ór-
gãos públicos e privados, autarquias, fundações e congêneres, 
para o fim de atingir o objetivo do projeto.
§  2º O Município poderá indicar advogado público assistente 
para atuar nos processos, visando o acompanhamento proces-
sual e celeridade dos atos, visando a consecução dos objetivos 
desta lei.
§ 3º O Programa de Regularização Fundiária Municipal se rea-
lizará por etapas, a serem definidas pela Secretaria Municipal 
de Agricultura.
§ 4º Poderá o Poder Executivo contratar, através do devido pro-
cesso legal, empresas ou profissionais técnicos para execução 
dos trabalhos.

Art. 5º As regularizações dos imóveis poderão ocorrer tanto 
na esfera judicial, quanto na esfera administrativa, conforme 
definições da equipe jurídica e técnica responsável, visando 
otimizar recursos e tempo despendido.

Art. 6º Poderão participar os agricultores que tenham até 4 mó-
dulos fiscais, os quais terão seus processos custeados pelo 
Poder Público, desde que declarem ser hipossuficientes e que 
tenham, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da renda prove-
niente da atividade agropecuária familiar, aposentadoria rural 
ou relacionado a agricultura, os quais poderão ser definidos 
por Decreto.
 
§ 1º A declaração de atendimento aos requisitos acima citados, 
não impedirá a eventual conferência pelos órgãos envolvidos, 
podendo os mesmos exigir documentação complementar, po-
dendo os benefícios serem revogados, bem como o beneficiá-
rio ser obrigado a ressarcir o tesouro municipal pelas despesas 
já realizadas, acrescidas de juros, multa e correção monetária.
§ 2º As despesas diretas que poderão ser custeadas pelo po-
der público para regularização de áreas, serão aquelas relacio-
nados a medições, georreferenciamento, certificação de áreas, 
fotocópias, impressões, despesas cartoriais e registrais, taxas 
legais, impostos, correios e afins, sem prejuízo de servidores 
designados, estruturas físicas, utilização de veículos e afins 
para a consecução dos objetivos desta lei.
§ 3º Quando houver a necessidade de pagamentos de taxas, 
emolumentos ou impostos no âmbito do Poder Executivo Mu-
nicipal, sendo o beneficiário deste Projeto da abrangido pela 
justiça gratuita nos termos desta lei, poderá o mesmo ser isen-
to de tais despesas, atestando o órgão no lançamento como 
contribuinte beneficiário desta lei.
§ 4º Para ser contemplado pelo artigo 2º desta Lei, os partici-
pantes dos grupos vulneráveis precisarão comprovar tal requi-
sito através de inscrição no Cadastro Único, além de se decla-
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rarem hipossuficientes.
§ 5º Nos termos do parágrafo anterior, qualquer declaração fal-
sa por parte do beneficiário ensejará nas devidas implicações 
cíveis, criminais e administrativas.

Art. 7º Os beneficiários que tenham áreas superior a 4 mó-
dulos fiscais ou que não atendam os benefícios para conces-
são da justiça gratuita, estando dentro da mesma região a ser 
trabalhada, confrontantes ou não, que direta ou indiretamente 
estejam relacionados a área a ser regularizada, poderão par-
ticipar do programa, desde que concordem e custeiem todas 
as despesas relacionadas a medição de seu imóvel e outras 
despesas afins, em separado, devendo contratar, às suas ex-
pensas, advogado ou profissional particular para as demais 
providências.
 
§ 1º Nos casos citados no artigo 7º desta lei, as custas serão 
previamente informadas ao beneficiário interessado, que deve-
rá assinar termo de compromisso e confissão de dívida.
I.  Os recursos provenientes na arrecadação do projeto, serão 
destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de 
Guarapuava, FUNDERG.
§ 2º Não havendo o pagamento, o beneficiário não receberá a 
documentação de medição até a quitação e poderá ainda ser 
inscrito em dívida ativa do Município, órgãos de Proteção ao 
crédito, sem prejuízo de medidas administrativas ou judiciais 
cabíveis.
§ 3º Os interessados em participar do projeto de regularização, 
nos termos dessa lei que possuam menos de 4 (quatro) módu-
los fiscais, e que possuam uma ou mais propriedades localiza-
das na zona urbana ou rural, deverão também custear todas as 
despesas do processo, conforme aponta o caput desse artigo.

Art. 8º As áreas a serem regularizadas serão áreas que não 
envolvam litígios, onde o beneficiário deverá assinar declara-
ção prévia, informando tais fatos, bem como a posse mansa, 
pacífica, sem oposição e ainda o tempo de posse, visando de-
finir o tipo de procedimento a ser realizado, sem prejuízo de ou-
tros documentos que possam ser exigidos pela equipe técnica.
 
§ 1º Caso sejam identificados conflitos ou dúvidas com relação 
a posse das terras ou ações em andamento, não poderão ser 
atendidas as demandas, salvo se houver acordo entre as par-
tes, eximindo o Poder Público de qualquer fase desse conflito.
§ 2º Se o conflito for identificado após o início dos trabalhos, 
o beneficiário será acionado para solução ou será excluído do 
Programa, devendo arcar com as despesas já havidas pelo Po-
der Público, podendo ser incluído em Dívida Ativa do Município 
e outros.

Art. 9º O beneficiário direto do Programa não poderá vender, 
alienar, transferir, arrendar ou alugar a área regularizada por 
um período mínimo de 10 (dez) anos, a partir da titulação, salvo 
em casos de falecimento.

Art. 10. As despesas para a consecução dos objetivos des-
ta lei, correrão por conta de dotação orçamentária especifica, 
criada para este fim.

Art. 11. Aplica-se subsidiariamente a esta lei, as leis munici-
pais, estaduais e federais esparsas, que tratem do mesmo ob-
jeto.

Art. 12. Os casos omissos nesta lei, serão regulamentados por 
Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando-se as disposições em contrário.

Guarapuava, 10 de dezembro de 2021.

  Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3227/2021
“Altera a redação da Lei Municipal nº. 2494/2015 e dá outras 
providências”.

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

CAPÍTULO I
Dos objetivos e Competências

Art. 1º Altera a Lei Municipal n.º 2494/2015 a qual passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído o Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora, como parte inerente da política de atendimento 
de Assistência Social do Município de Guarapuava-PR, que se 
constitui em modalidade de acolhimento a crianças e adoles-
centes, e excepcionalmente para jovens entre 18 (dezoito) a 21 
(vinte e um) anos, em situação de abandono, negligência, des-
tituição de poder familiar, ameaça e violação de seus direitos 
fundamentais, conforme estabelecem os artigos 90, 92, 93, 98, 
e 101 da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA), bem como no art. 23 da Lei nº 8.742/93 - Lei Orgâni-
ca da Assistência Social, como parte integrante da política de 
atendimento para a população infanto-juvenil.
§ 1º A excepcionalidade de acolhimento de jovens entre 18 (de-
zoito) a 21 (vinte e um) anos se aplica apenas aos já inseridos 
no serviço de acolhimento familiar.
§ 2º A medida protetiva de acolhimento familiar terá preferên-
cia ao acolhimento institucional, conforme § 1º do Artigo 34 do 
ECA.

Art. 2º O Serviço será vinculado à Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social - SEMADS e tem por ob-
jetivos:
I - Garantir às crianças e adolescentes que necessitem de pro-
teção,
II - acolhimento provisório por família acolhedora habilitada, 
respeitando o seu direito à convivência em ambiente familiar 
e comunitário;
III - Oferecer apoio às famílias de origem, favorecendo o retor-
no de seus filhos, sempre que possível;
 IV - Contribuir na superação da situação vivida pelas crian-
ças e adolescentes com menor grau de sofrimento e perda, 
preparando-os para a reintegração familiar ou colocação em 
família substituta.

§ 1º A colocação em família acolhedora de que trata o inciso 
I se dará através de guarda provisória e será de competência 
exclusiva do Juiz da Vara da Infância e da Juventude da Co-
marca de Guarapuava, com a cooperação de profissionais do 
serviço.
§ 2º Compete a Vara da Infância e da Juventude manter o ca-
dastro das famílias acolhedoras.

Art. 3º O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora aten-
derá crianças e adolescentes do município que tenham seus 
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direitos ameaçados ou violados e que necessitem de proteção, 
através de determinação da autoridade judiciária competente.

Art. 4º A manutenção do/a acolhido/a ao completar 18 (dezoi-
to) anos de idade, junto ao Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora dependerá de autorização judicial e de prévio pa-
recer técnico das equipes de SAIJ (Serviço Auxiliar da Infância 
e Juventude) e Serviço de Acolhimento Familiar, no qual deve-
rá constar o grau de autonomia alcançado por este, avaliado 
através de instrumental próprio, visando definir a necessidade 
de manutenção de acolhimento até os 21 (vinte e um) anos de 
idade, considerando-se esta uma situação excepcional, con-
forme disposto no Art. 2º do Estatuto da Criança e Adolescente 
– ECA.

Art. 5º A criança ou adolescente acolhido no Serviço receberá:
I – Com absoluta prioridade, atendimento nas áreas de saúde, 
educação e assistência social, através das políticas existentes;
II – Acompanhamento psicossocial pelo Serviço;
III – Estímulo à manutenção e/ou reformulação de vínculos 
afetivos com sua família de origem, nos casos em que houver 
possibilidade;
IV – Permanência com seus irmãos na mesma família acolhe-
dora, sempre que possível.

 CAPÍTULO II
 Órgãos Envolvidos

Art. 6º O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora ficará 
vinculado à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social - SEMADS, e sua execução se dará através dos 
serviços públicos e privados devidamente inscritos no CMAS e 
COMDICA, tendo como principais parceiros:
I -   Poder Judiciário;
II – Ministério Público;
III – Conselho Tutelar;
IV – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente - COMDICA;
V – Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;
VI – Órgãos da administração direta e indireta;
VII – Organizações da Sociedade Civil devidamente inscritas 
no COMDICA;
VIII – Instituições de Ensino Superior públicas e privadas;

 CAPÍTULO III
 Da Inscrição e Seleção das Famílias Acolhedoras

Art. 7º A inscrição das famílias interessadas em participar do 
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora será gratuita, 
realizada por meio do preenchimento de Ficha de Cadastro na 
sede do Serviço, cuja disponibilização será amplamente divul-
gada na imprensa oficial e no sítio eletrônico da Prefeitura Mu-
nicipal, com a apresentação dos documentos indicados:
I - Documento de identificação com foto, de todos os membros 
da família;
II - CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), de todos os membros 
da família;
III - Certidão de Casamento ou de União Estável dos requeren-
tes e Certidão de Nascimento dos demais membros da família;
IV - Comprovante de Residência;
V - Certidão Negativa de Antecedentes Criminais de todos os 
membros da família maiores de idade;
VI - Comprovante de atividade remunerada, de pelo menos um 
membro da família, através de vínculo trabalhista com apre-
sentação de carteira de trabalho, contrato trabalhista ou decla-
ração de autônomo registrada em cartório;

VII - Comprovante de rendimento expedido pelo INSS, se apo-
sentado ou pensionista;
VIII - Atestado de Saúde física e mental;
IX - Declaração de idoneidade moral;
X - Declaração de que nenhum membro da família é dependen-
te de substâncias psicoativas.

Parágrafo Único. Entende-se por membros da família aqueles 
residentes no mesmo imóvel, independente de parentesco e/
ou laços consanguíneos.

Art. 8º As famílias acolhedoras prestarão serviço de caráter 
voluntário, não gerando, em nenhuma hipótese, vínculo empre-
gatício ou profissional com o órgão executor do serviço, sendo 
requisitos para participar do Serviço de Acolhimento em Famí-
lia Acolhedora:
I - Responsáveis serem maiores de 21 anos, sem restrição 
quanto ao sexo, gênero e estado civil;
 II - Concordância de todos os membros da família;
III - Residência de no mínimo há 1 (um) ano no município de 
Guarapuava, sendo vedada a mudança de domicílio para outro 
município;
IV - Participação no processo de habilitação;
V - Parecer psicossocial favorável, expedido pela equipe inter-
disciplinar do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;

Parágrafo Único. Não poderão se inscrever no Serviço de 
Acolhimento em Família Acolhedora, famílias que integram o 
Cadastro Nacional de Adoção, salvo situações devidamente 
regulamentadas por Portaria expedida pelo juízo da Vara da 
Infância e da Juventude.

Art. 9º A seleção das famílias inscritas será feita através de Es-
tudo Psicossocial, de responsabilidade da Equipe do Serviço 
de Acolhimento em Família Acolhedora.
§ 1º O Estudo Psicossocial envolverá todos os membros da 
família e será realizado através de visitas domiciliares, entre-
vistas, contatos colaterais, observação das relações familiares 
e comunitárias, bem como consulta aos bancos de dados dos 
serviços e outros que se façam necessários.
§ 2º Após a emissão de parecer psicossocial fa-
vorável à inclusão no Serviço, as famílias assina-
rão um Termo de Adesão ao Serviço de Acolhimento                                                                                                                                      
em Família Acolhedora, o qual se submeterá a homologação 
pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude.

Art. 10. O indeferimento da inscrição no Serviço de Acolhimen-
to em Família Acolhedora poderá ocorrer nas seguintes situa-
ções:
I -  pedido de desistência dos requerentes;
II - descumprimento dos requisitos estabelecidos nos Arts. 7º e 
8º desta Lei, comprovado por meio de Parecer Técnico expedi-
do pela equipe interdisciplinar do Serviço.

 CAPÍTULO IV
  Das Famílias Habilitadas

Art. 11. As famílias habilitadas receberão acompanhamento e 
preparação contínua, sendo orientadas sobre os objetivos do 
serviço, a diferenciação com a medida de adoção, a acolhida, 
a manutenção e o desligamento das crianças e adolescentes.
§ 1º A preparação das famílias habilitadas será feita através de:
I - orientação direta às famílias nas visitas domiciliares e en-
trevistas;
II - participação nos encontros mensais de estudo e troca de 
experiência com todas as famílias, com abordagem do Estatuto 
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da Criança e do Adolescente, questões sociais relativas à famí-
lia de origem, relações intrafamiliares, guarda como medida de 
colocação em família substituta, papel da família acolhedora e 
outras questões pertinentes;
III - participação      em      cursos      e      eventos      de      for-
mação;
IV - demais atividades exigidas pela equipe técnica do serviço.

§ 2º O acompanhamento e preparação contínua que trata o 
caput, poderá ocorrer na modalidade híbrida, presencial e/ou 
on-line.

CAPÍTULO V
Do Acolhimento

Art. 12. A inclusão da criança ou adolescente no Serviço de 
Acolhimento em Família Acolhedora será realizada mediante 
determinação da autoridade judiciária competente.

Parágrafo Único. Os profissionais do Serviço de Acolhimento 
em Família Acolhedora efetuarão o contato com as famílias 
acolhedoras, observadas as características e necessidades da 
criança ou adolescente e as preferências expressas pela famí-
lia no processo de habilitação.

Art. 13. As Famílias Acolhedoras atenderão somente uma 
criança ou adolescente por vez, exceto quando se tratar de 
grupo de irmãos, mediante avaliação técnica.
Parágrafo Único. Somente quando a criança ou adolescente 
for desacolhido, a família acolhedora poderá novamente aco-
lher outra criança ou adolescente. Salvo resoluções excepcio-
nalmente contrárias.

Art. 14. O encaminhamento da criança ou adolescente ocorre-
rá mediante "Termo de Guarda Provisória concedido à Família 
Acolhedora", determinado em processo judicial.

Art. 15. São deveres da família acolhedora:
I - Prestar assistência material, moral, educacional, afetiva e de 
saúde à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o 
direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, nos termos do 
artigo 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente;
II - Participar do processo de preparação, formação contínua e 
acompanhamento;
III - Prestar informações sobre a situação da criança ou adoles-
cente acolhido à equipe técnica responsável;
IV - Contribuir na preparação da criança ou adolescente para 
retorno à família de origem, ou extensa, e na impossibilidade, 
a colocação em família substituta, sempre sob orientação da 
equipe interdisciplinar;
V - Participar das atividades/reuniões determinadas pela Equi-
pe do Serviço.

Parágrafo Único. O descumprimento de qualquer das condutas 
do caput, bem como de outras que afrontemos direitos e ga-
rantias fundamentais da criança ou adolescente ocasionarão 
a interrupção do acolhimento, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis.

Art. 16. Nos casos de inadaptação, a família procederá à de-
sistência formal da guarda, responsabilizando-se pelos cuida-
dos da criança e/ou adolescente acolhido até novo encaminha-
mento, o qual será determinado pela autoridade judiciária.

Art. 17. A transferência para outra família deverá ser feita com 
avaliação e o devido acompanhamento da Equipe do Serviço, 
após autorização judicial.

CAPÍTULO VI
Da Gestão do Serviço de Acolhimento

Art. 18. A equipe do Serviço de Acolhimento em Família Aco-
lhedora será formada pelos seguintes profissionais, disponibili-
zados pelo Poder Público ou Privado:
I - um assistente social;
II - um psicólogo;
III - um assistente administrativo;

§ 1º Cada equipe atenderá no máximo 30 (trinta) famílias sen-
do 15 (quinze) famílias acolhedoras e 15 (quinze) famílias de 
origem dos usuários atendidos nesta modalidade.
§ 2º Outros profissionais poderão vir a fazer parte integrante da 
Equipe, de acordo com a necessidade do Serviço.
§ 3º O Serviço de Acolhimento Familiar de Guarapuava será 
coordenado por servidor efetivo vinculado ao SUAS do Municí-
pio de Guarapuava, com formação de nível superior, indicado 
pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social.
§ 4º Haverá um coordenador com formação em nível superior 
referenciado para até 03 (três) equipes.

Art. 19. A coordenação do Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora será responsável pela gestão e supervisão do fun-
cionamento do serviço, estando vinculada a Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS.

Art. 20. Caberá à Equipe do Serviço de Acolhimento em Famí-
lia Acolhedora as seguintes atribuições:
I -  Avaliar e preparar as famílias acolhedoras;
II - Acompanhar as famílias acolhedoras, famílias de origem e 
crianças ou adolescentes durante o acolhimento;
III - Prestar suporte técnico à família acolhedora após a saída 
da criança ou adolescente;
IV - Acompanhar as crianças ou adolescentes e famílias nos 
casos de preparação para reintegração familiar ou adoção.

Art. 21. A Equipe do Serviço de Acolhimento em Família Aco-
lhedora prestará acompanhamento sistemático à família aco-
lhedora, à criança ou adolescente acolhido e à família de ori-
gem, contando com o apoio dos demais integrantes da rede de 
proteção aos direitos da criança e adolescente.
§ 1º O acompanhamento às famílias acolhedoras acontecerá 
na forma que segue:
I - Visitas domiciliares;
II - Atendimento psicológico e social;
III - Presença das famílias nos encontros de preparação e 
acompanhamento;
IV - Outros que a Equipe Técnica entenda necessário.

§ 2º O acompanhamento à família de origem e o processo de 
reintegração familiar da criança será realizado pelos profissio-
nais do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.
§ 3º Os profissionais acompanharão as visitas entre criança ou 
adolescente e família de origem/ família acolhedora, a serem 
realizados em espaço físico neutro.
§ 4º A participação da família acolhedora nas visitas será deci-
dida em conjunto com a família.
§ 5º Sempre que solicitado pela autoridade judiciária, a equipe 
do Serviço prestará informações sobre a situação da criança 
ou adolescente acolhido e informará quanto à possibilidade ou 
não de reintegração familiar.
§ 6º Quando entender necessário, a Equipe do Serviço pres-
tará informações ao Juiz sobre a situação da criança ou ado-
lescente acolhido e as possibilidades ou não de reintegração 
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familiar.

Art. 22. O término do acolhimento familiar da criança ou ado-
lescente se dará por determinação judicial, atendendo aos en-
caminhamentos pertinentes ao retorno à família de origem ou 
colocação em família substituta, através das seguintes medi-
das:

I - Referenciamento a rede socioassistencial após a reintegra-
ção familiar visando a não reincidência do fato que provocou o 
afastamento da criança ou adolescente;
II - Acompanhamento psicossocial à família acolhedora após o 
desligamento da criança ou adolescente;
III - Orientação do processo de aproximação entre a família 
acolhedora e a família de origem ou substituta após o desa-
colhimento, conforme avaliação da equipe técnica do serviço;

CAPÍTULO VII
Dos Recursos Financeiros e do Subsídio Financeiro às Fa-

mílias

Art. 23. O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora será 
subsidiado com recursos financeiros do Município de Guarapu-
ava, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social - SEMADS, do Fundo para Infância e Ado-
lescência – FIA e de repasses do Estado e da União e outros.

Parágrafo Único. Quando a prestação de serviço se der por En-
tidade Privada, esta deverá subsidiar o serviço com recursos 
próprios e/ou repassados por Termo de Fomento.

Art. 24. As famílias cadastradas no Serviço de Acolhimento em 
Família Acolhedora, independente de sua condição econômi-
ca, têm a garantia do recebimento de subsídio financeiro, por 
criança ou adolescente em acolhimento, nos seguintes termos:
I – A família acolhedora receberá subsídio de um salário míni-
mo nacional mensal por criança ou adolescente acolhido, para 
despesas com alimentação, vestuário, higiene pessoal, lazer, 
saúde, material de consumo, bem como outras necessidades.
II – Nos casos em que o acolhimento familiar for inferior a 01 
(um) mês, a família acolhedora receberá subsídio financeiro pro-
porcional aos dias em que a(s) criança(s) e/ou adolescente(s) 
permaneceu(ram) acolhido(s).

§ 1º Quando a criança ou adolescente necessitar de cuidados 
especiais, receberá o valor de um salário mínimo e meio men-
sal, consideradas as seguintes situações:
I – Usuários de substâncias psicoativas;
II – Pessoas que convivem com o HIV;
III - Pessoas que convivem com neoplasia (Câncer);
     IV - Pessoas com deficiência que não tenham condições 
de desenvolver as atividades da vida diária (AVDs) com auto-
nomia;
V – Excepcionalmente, a critério da equipe do Serviço, pesso-
as que convivem com doenças degenerativas e psiquiátricas 
e ainda casos omissos definidos com avaliação especializada 
de saúde.

§ 2º As situações elencadas nos incisos do §1º serão compro-
vadas através de atestado expedido por médico.
§ 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 
às famílias acolhedoras uma bolsa-auxílio mensal para cada 
criança ou adolescente acolhido, por meio de depósito bancá-
rio em conta indicada para esta finalidade pelo membro desig-
nado no Termo de Guarda e Responsabilidade ou outra moda-
lidade que vier a ser instituída.

§ 4º O subsídio financeiro, repassado mensalmente à família 
Acolhedora durante o período de acolhimento, no caso de en-
tidades de direito público, será subsidiado pelo Município de 
Guarapuava, através da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social - SEMADS, previsto na dotação orça-
mentária.

Art. 25. As crianças e/ou adolescentes acolhidos beneficiários 
do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou qualquer Be-
nefício Previdenciário terão 30% (trinta por cento) do benefício 
depositado em conta própria e o restante será administrado 
pela família acolhedora, visando o atendimento as necessida-
des do acolhido, exceto nos casos em que houver determina-
ção judicial diversa.

Art. 26. A família acolhedora que tenha recebido o subsídio 
financeiro e não tenha cumprido as prescrições desta lei fica 
obrigada ao ressarcimento da importância recebida durante o 
período da irregularidade.
Parágrafo Único. Poderá a equipe técnica do Serviço a cada 6 
(seis) meses aplicar um instrumental de reavaliação/monitora-
mento junto a família acolhedora.

  CAPÍTULO VIII
  Disposições Gerais

Art. 27. As crianças ou adolescentes e as famílias serão enca-
minhadas aos serviços e recursos sociais da comunidade, tais 
como CMEI’s, escola, colégios, unidades de saúde, atividades 
recreativas de lazer e culturais, entidades sociais de apoio e 
outras.

Art. 28. A família acolhedora, em nenhuma hipótese, poderá 
se ausentar do município de Guarapuava com a criança ou 
adolescente acolhido sem a prévia comunicação à Equipe do 
Serviço.

Art. 29. A família acolhedora ou extensa terá direito, indepen-
dentemente do número de crianças e/ou adolescentes sob sua 
guarda, a desconto no pagamento do Imposto Predial e Terri-
torial Urbano – IPTU do imóvel em que reside o acolhido, na 
proporção de 1/12 (um doze avos) do imposto devido por mês 
de efetivo acolhimento, até a total isenção, tomando por base 
o período de guarda apurado no exercício imediatamente ante-
rior, atestado por declaração emitida pela Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS.

Art. 30. O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora con-
tará com os seguintes recursos:

I – Subsídio financeiro para as famílias acolhedoras, nos ter-
mos do disposto no Artigo 24, inciso I e II e parágrafos;
II – Capacitação para a Equipe Técnica, preparação e forma-
ção das Famílias Acolhedoras;
III – Espaço físico adequado e equipamentos necessários para 
os profissionais prestarem atendimento às famílias do Serviço;
IV – Veículo disponibilizado pela Secretaria Municipal de Assis-
tência e Desenvolvimento Social – SEMADS, ou de proprieda-
de da Entidade particular;

Art. 31. O processo de avaliação do Serviço de Acolhimento 
em Família Acolhedora será realizado pela equipe do Serviço 
através de reuniões periódicas e outros instrumentais que se fi-
zerem necessários, onde será avaliado o alcance dos objetivos 
propostos, o envolvimento e a participação da comunidade, a 
metodologia utilizada e a continuidade do Serviço de Acolhi-
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mento em Família Acolhedora.

Parágrafo Único. Compete cumulativamente a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência e Desenvolvimento Social, ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao Con-
selho Municipal de Assistência Social e ao Conselho Tutelar 
acompanhar e verificar a regularidade do Serviço de Acolhi-
mento em Família Acolhedora, encaminhando ao Juiz da Vara 
de Infância e Juventude relatório circunstanciado sempre que 
observar irregularidades em seu funcionamento.

Art. 32. Fica o município de Guarapuava autorizado a celebrar 
convênios com entidades de direito público ou privado, a fim 
de desenvolver atividades complementares relativas ao Servi-
ço de Acolhimento em Família Acolhedora.”.

Art. 33. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas disposições em contrário.

Guarapuava, 10 de dezembro de 2021.

  Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3228/2021
Dispõe sobre a Política Municipal da Pessoa Idosa e sobre o 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI.

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

CAPÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL

Art. 1º A Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no 
âmbito do Município de Guarapuava tem por objetivo assegu-
rar os direitos da pessoa maior de 60 anos de idade, criando 
condições para sua autonomia, integração e participação efe-
tiva na sociedade.

§ 1º Na consecução desta Política, cumprir-se-ão as diretri-
zes da Legislação Federal e Estadual vigentes e a pertinente 
à Política Nacional e Estadual do Idoso, como estabelece o 
Estatuto do Idoso, ei nº. 10741/2003, a Lei Federal nº. 8842 de 
04/01/1994, regulamentada pelo Decreto Federal nº 1948 de 
03/06/96 e em nível estadual pela Lei n.º 11.863, de 23/10/97
§ 2º A idade estabelecida no “caput” deste artigo, poderá em 
casos excepcionais, ser reduzida quando a idade biológica 
estiver comprovadamente dissociada da idade cronológica, 
considerando fatores ambientais que acelerem o processo de 
envelhecimento.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Art. 2º Na execução da política municipal do idoso, observar-
-se-ão os seguintes princípios:
I – o dever da família, da sociedade e do Município, em asse-
gurar à Pessoa Idosa todos os direitos à cidadania, garantindo 
a sua plena convivência familiar e participação na comunidade, 
defendendo a sua dignidade, bem estar e o direito à vida;
II – a divulgação dos conhecimentos quanto ao processo na-
tural de envelhecimento, através dos meios de comunicação;
III – o tratamento à Pessoa Idosa, sem discriminação de qual-
quer natureza;

IV – o direcionamento à Pessoa Idosa, como principal agente e 
o destinatário das transformações a serem efetivadas através 
desta política;
V – O fortalecimento e a valorização dos vínculos familiares, de 
modo a evitar o abandono da Pessoa Idosa à ação pública ou 
acolhimentos inadequados e /ou desnecessários em Institui-
ções de Longa Permanência para Idosos;
VI – a formulação, a coordenação, a supervisão e avaliação 
dos serviços ofertados dos planos, programas e projetos no 
âmbito municipal;
VII – a criação de sistema de informações sobre a política e os 
recursos existentes na comunidade, bem como seus respecti-
vos desempenhos;
VIII – o estímulo aos estudos e às pesquisas relacionados às 
condições reais e às melhorias da qualidade de vida das pes-
soas em processo de envelhecimento;
IX – a descentralização político-administrativa, mediante o estí-
mulo, a criação e o funcionamento do Conselho Municipal para 
o atendimento à Pessoa Idosa.

Art. 3º A implantação de política municipal é de competência 
dos órgãos públicos e da sociedade civil organizada, cabendo:

I - na área da Assistência Social:

a) a prestação dos serviços e o desenvolvimento de ações vol-
tadas para o atendimento das necessidades básicas da Pes-
soa Idosa, mediante a participação das famílias, da sociedade 
e de entidades governamentais e não governamentais;
b) o estímulo à criação de incentivos e de alternativas de aten-
dimento à Pessoa Idosa, como centro de convivência da fa-
mília, grupos de convivência e produção, centros-dia, casas-
-lares, condomínios da terceira idade, oficinas ocupacionais, 
atendimentos domiciliares e outros;
c) a promoção de simpósios, de seminários e de encontros es-
pecíficos;
d) o planejamento, a coordenação, a supervisão e o financia-
mento de estudos, levantamentos, pesquisas e publicações 
sobre a situação social da Pessoa Idosa;
e) a priorização e a garantia da eficácia do atendimento nos 
benefícios previdenciários e sociais;
f) o desenvolvimento de outras ações que se fizerem necessá-
rias na área.

II - na área da Saúde:

a) a garantia à Pessoa Idosa de assistência à saúde, nos di-
versos níveis de atenção do Sistema Único de Saúde - SUS;
b) a prevenção, a promoção, a proteção e a recuperação da 
saúde da Pessoa Idosa, mediante ações específicas;
c) a prevenção, a promoção, a proteção e a recuperação da 
saúde do idoso, mediante ações específicas;
d) a adoção e a aplicação de normas de funcionamento às ins-
tituições geriátricas e similares, com fiscalização pelo gestor 
do SUS;
e) a elaboração de normas de serviços geriátricos;
f) o desenvolvimento de formas de cooperação entre entidades 
internacionais, Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde dos 
Estados e dos Municípios, e entre Centros de Referência em 
Geriatria e Gerontologia, para treinamento de equipes interpro-
fissionais;
g) o oferecimento, em parceria com sociedades científicas e 
órgãos de formação, de meios de capacitação de recursos hu-
manos nas áreas de Geriatria e Gerontologia;
h) a realização de estudos para detectar o caráter epidemioló-
gico de determinados agravos à saúde da Pessoa Idosa, com 
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vistas à prevenção, tratamento e reabilitação;
i) a adequação dos serviços de saúde do Município para o 
atendimento e tratamento da Pessoa Idosa;
j) a adequação dos serviços de saúde do Município para o 
atendimento e tratamento do idoso;
k) a difusão à população, de informações sobre o processo de 
envelhecimento;
l) a capacitação de agentes comunitários para o atendimento 
à Pessoa Idosa;.

III – Na área da Educação:

a) adequação dos currículos, das metodologias e dos materiais 
didáticos aos programas educacionais destinados à Pessoa 
Idosa;
b) a inserção nos currículos mínimos nos diversos níveis do en-
sino formal, conteúdos voltados ao processo de envelhecimen-
to de forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos 
sobre o assunto;
c) o desenvolvimento de programas educativos e em especial 
a utilização dos meios de comunicação, a fim de informar a 
população sobre o processo de envelhecimento;
d) o desenvolvimento de programas que adotem modalidades 
de ensino à distância adequadas às condições da Pessoa Ido-
sa;
e) outras atividades que se fizerem necessárias na área;

IV – Na área do Trabalho:

a) a garantia de mecanismos que impeçam a discriminação da 
Pessoa Idosa quanto à sua participação no mercado de traba-
lho, nos setores públicos e privado;
b) a criação e o estímulo à manutenção de programas de pre-
paro para a aposentadoria nos setores público e privado, com 
antecedência mínima de dois anos do afastamento para que 
tenham realmente acesso aos seus direitos sociais e previden-
ciários;
c) a criação de mecanismos que favoreçam a geração de em-
prego e renda, destinados à população idosa;
d) outras atividades que se fizerem necessárias na área.
V - na área da Habitação e Urbanismo:

a) a destinação nos programas habitacionais, conforme prevê 
o Estatuto do Idoso;
b) a garantia, nos programas habitacionais da inclusão do de-
senho universal, proporcionando a acessibilidade e vida inde-
pendente à Pessoa Idosa;
c) o direcionamento aos projetos arquitetônicos e urbanísticos, 
de modo a atender às normas de acessibilidade ao meio físico, 
voltados às necessidades da Pessoa Idosa;
d) outras atividades que se fizerem necessárias na área.

VI - na área da Justiça:

a) a promoção, a defesa e a garantia à Pessoa Idosa do pleno 
exercício de seus direitos;
b) a informação à Pessoa Idosa a respeito da legislação perti-
nente a área da Justiça;
c) assistência jurídica gratuita à Pessoa Idosa em situação de 
vulnerabilidade social, objetivando a proteção de seus direitos 
e acesso à Justiça;
d) a eliminação, através dos mecanismos legais, de toda e 
qualquer prática de discriminação à Pessoa Idosa;
e) o estímulo à criação de organizações da sociedade civil na 
defesa dos direitos e da cidadania da Pessoa Idosa;
f) o dever de todo cidadão em denunciar às autoridades com-

petentes, qualquer procedimento de negligência ou de desres-
peito aos direitos da Pessoa Idosa;
g) outras atividades que se fizerem necessárias na área.

VII - na área da Cultura, Esporte e Lazer:

a) a garantia à Pessoa Idosa a participação do processo de 
produção, reelaboração e fruição dos bens culturais;
b) a garantia de acesso à Pessoa Idosa aos locais e eventos 
culturais;
c) a promoção de atividades culturais aos grupos de Pessoas 
Idosas;
d) a valorização do registro da memória e a transmissão de 
informações e habilidades da Pessoa Idosa, aos mais jovens, 
como meio de garantir a continuidade da identidade cultural;
e) o incentivo à criação de programas de lazer, esporte, turismo 
e atividades físicas que proporcionem a melhoria da qualidade 
de vida da Pessoa Idosa, e estimulem sua participação na co-
munidade;

VIII – Na área da Ciência e Tecnologia:

a) o estímulo à criação e à manutenção das Universidades 
Abertas da 3ª idade;
b) o estímulo e o apoio à realização de pesquisa e estudos na 
área da Pessoa Idosa;
c) o incentivo à criação de cursos de especialização nas áreas 
de Geriatria e Gerontologia;
d) a sugestão para a inclusão da Gerontologia como disciplina 
curricular nos cursos superiores;
e) outras atividades que se fizerem necessárias na área;

CAPÍTULO III
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO – 

CMDI

Art. 4º Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA PESSOA IDOSA – CMDPI, órgão colegiado de caráter 
consultivo, deliberativo e controlador da política de defesa dos 
direitos da Pessoa Idosa, vinculado à Secretaria Municipal res-
ponsável pela política pública de Assistência Social.

Art. 5º São funções do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa:

I - a participação na formulação da política de promoção, de 
proteção e de defesa dos direitos da Pessoa Idosa, observada 
a legislação em vigor, atuando no sentido da plena inserção na 
vida sócio-econômica e político cultural do Município, objeti-
vando ainda, a eliminação de preconceitos;
II - o estabelecimento de prioridades de atuação e de definição 
da aplicação dos recursos públicos municipais destinados às 
políticas sociais de atenção à Pessoa Idosa;
III – o acompanhamento da elaboração e da avaliação da pro-
posta orçamentária do Município, indicando aos Conselhos 
de políticas setoriais ou, no caso de inexistência deste ao Se-
cretário Municipal competente, as modificações necessárias 
a consecução da política formulada, bem como, a análise da 
aplicação de recursos relativos a competência deste Conselho;
IV - o acompanhamento da concessão de auxílios e subven-
ções a entidades particulares filantrópicas e sem fins lucrati-
vos, atuantes no atendimento à Pessoa Idosa;
V - a avocação, quando entender necessário, do controle sobre 
a execução da política municipal de todas as áreas afetas à 
Pessoa Idosa;
VI - a proposição aos poderes constituídos de modificação nas 
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estruturas dos órgãos governamentais diretamente ligados à 
promoção, proteção e defesa dos direitos da Pessoa Idosa;
VII - o oferecimento de subsídios para a elaboração de leis 
atinentes aos interesses da Pessoa Idosa;
VIII - o incentivo e o apoio à realização de eventos, estudos e 
pesquisas no campo da promoção, da proteção e da defesa e 
dos direitos da Pessoa Idosa;
IX – a promoção de intercâmbio com entidades públicas, par-
ticulares, organismos nacionais, internacionais e estrangeiros, 
visando a atender a seus objetivos;
X - o pronunciamento, a emissão de pareceres e a prestação 
de informações sobre assuntos que digam respeito à promo-
ção, à proteção, e à defesa dos direitos da Pessoa Idosa;
XI - a aprovação, de acordo com critérios estabelecidos em seu 
regimento interno, do cadastramento de entidades de defesa 
ou de atendimento à Pessoa Idosa que pretendam integrar o 
Conselho;
XII - o recebimento de petições, denúncias, reclamações, re-
presentações ou queixas de qualquer pessoa por desrespeito 
aos direitos assegurados à Pessoa Idosa, adotando as medi-
das cabíveis;

Art. 6º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – 
CMDPI, compõe-se de forma paritária, por:

I - 09 (nove) representantes de organizações não governamen-
tais, diretamente ligadas à defesa ou ao atendimento à Pessoa 
Idosa, legalmente constituída e em funcionamento há mais de 
02 (dois) anos, conforme especificados no regimento interno 
do CMDPI.
II - 09 (nove) representantes do Poder Público local, conforme 
especificados no regimento interno do CMDPI.

§ 1º Poderão participar das reuniões do O Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI, com função consultiva 
e fiscalizadora, o Ministério Público do Estado, a Ordem dos 
Advogados do Brasil/Sessão Paraná, a Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia, Poder Judiciário, Conselhos Pro-
fissionais, Escritórios Regionais vinculados às ações da políti-
ca pública de Assistência Social do Estado do Paraná e Câma-
ra Municipal.
§ 2º A escolha das organizações não governamentais será re-
alizada mediante eleição entre as mesmas, em reunião espe-
cífica, a ser marcada, para a primeira gestão, pela Secretaria 
Municipal responsável, pela execução da política de defesa 
dos direitos do idoso.
§ 3º Caberá aos órgãos públicos e às organizações não gover-
namentais, a indicação de seus membros efetivos e suplentes, 
para a devida nomeação pelo Prefeito do Município,
§ 4º O não atendimento ao disposto no § 3º, deste artigo, quan-
do tratar-se de organização não governamental, implicará na 
substituição da organização infratora por sua suplente mais vo-
tada na ordem da sucessão.
§ 5º Os membros do conselho serão nomeados para mandato 
de 02 (dois) anos, período em que não poderão ser destituídos, 
salvo por razões que motivem a deliberação da maioria qualifi-
cada do Colegiado, conforme prevê o Regimento Interno.
§ 6º Os membros representantes das organizações não gover-
namentais poderão ser reconduzidos para um novo mandato, 
atendidas as condições que forem estipuladas pelo Regimento 
Interno do Conselho.
§ 7° Os membros representantes dos órgãos públicos, de livre 
escolha do Chefe do Poder Executivo Municipal, poderão ser 
reconduzidos para mandato sucessivo, desde que não exceda 
a quatro anos seguidos.
§ 8º As funções de membro do Conselho Municipal dos Direitos 

da Pessoa Idosa não serão remuneradas, sendo o seu exercí-
cio considerado, relevantes serviços prestados ao Município, 
com caráter prioritário e, em consequência, justificadas as au-
sências a qualquer outro serviço, desde que determinadas pe-
las atividades do Conselho.
§ 9º 0 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa reunir-
-se-á ordinariamente a cada mês e, extraordinariamente, por 
convocação de seu presidente ou da maioria absoluta de seus 
membros.
§ 10º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa con-
tará com Secretário Executivo, disponibilizado pela gestão da 
política de Assistência Social.

Art. 7º A Secretaria Municipal responsável pela execução da 
política de defesa dos direitos da Pessoa Idosa, prestará o 
necessário apoio técnico e administrativo para a consecução 
das finalidades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa.

Art. 8º A organização e o funcionamento do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Pessoa Idosa serão disciplinados em 
Regimento Interno, a ser aprovado por ato próprio do referido 
Conselho.

Art. 9º O Presidente, o Vice-Presidente, o 1º e 2º Secretários 
do Conselho serão eleitos na primeira reunião, após a posse 
dos novos conselheiros, pela maioria qualificada dos membros 
integrantes do Conselho.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Caberá ao Ministério Público do Paraná a adoção de 
medidas administrativas e judiciais necessárias à garantia dos 
direitos da Pessoa Idosa.

Art. 11. Considerar-se-á instalado o Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, com a publicação dos no-
mes de seus integrantes em órgão de imprensa de grande cir-
culação no Município e respectiva posse dos mesmos.

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Lei n.º 1359/2004 bem como disposições em con-
trário.

Guarapuava, 10 de dezembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
LEI Nº 3229/2021

Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Honorária à 
Ilustríssima Senhora Maria José Mandu Ribeiro Ribas.
  
Autor: Vereador Pedro Moraes
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Concede Título de Cidadã Honorária de Guarapuava, à 
Ilustríssima Senhora Maria José Mandu Ribeiro Ribas.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 10 de dezembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETOS

DECRETO Nº 9097/2021
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DECRETO Nº 9128/2021

DECRETO Nº 9129/2021
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DECRETO Nº 9130/2021
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 1403/2021
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PORTARIA Nº 1416/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a Comissão responsável pela 
elaboração do Plano de Manutenção, Conservação e Preservação do Patrimônio Público Municipal - PMCPPPM, em cumprimen-
to ao Termo de Ajustamento de Conduta - TAG Nº 20/21:
I - Tiago Bronoski - matrícula  nº 170402;
II - Edson Pires Machado -  matrícula  nº 113557;
III - Jaqueline Fatima Luz - matrícula  nº 170852;
IV - Fabiano Ferreira da Silva  - matrícula  nº 170100;
V - Fábio Warpechowski Gorki - matrícula  nº 133002.
Parágrafo único. A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório.. 

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

Guarapuava, 03 de dezembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 1421/2021
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 Designar o servidor Rodrigo Diir Conceição, matrícula 
nº 187259, para exercer a função de Diretor do Departamento 
de Fiscalização e Pesquisa, a partir de 01 de dezembro de 
2021, com inclusão de gratificação conforme Inciso I, Art. 77, 
da LCM 120/2020.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de dezembro de 2021, 
revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 08 de dezembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1422/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
considerando o memorando digital nº 8800/2021;

R E S O L V E

Art. 1º Revogar o Inciso V, art. 2º, da Portaria 648/2021 e ex-
cluir a gratificação de encargo especial, a partir de 1º de de-
zembro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 1º de dezembro de 2021, re-
vogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 08 de dezembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1423/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
considerando o memorando eletrônico nº 45165/2021;

R E S O L V E

Art. 1º Revogar a Portaria 1200/2021 e excluir a gratificação de 
deslocamento, a partir de 6 de dezembro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 6 de dezembro de 2021, revo-
gando as disposições contrárias.

Guarapuava, 10 de dezembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1424/2021
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 Conceder gratificação de difícil acesso, com fundamen-
to no art. 69 da Lei Complementar Municipal nº 050/2014, para 
a servidora Liliane Kelte Marconato, matrícula nº 192104, da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, prestando servi-
ços junto a Escola Municipal do Campo Professor Maack, a 
partir de 04 de novembro de 2021. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 04 de novembro de 2021, fi-
cando revogada eventuais disposições em contrário.

Guarapuava, 10 de dezembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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EDITAL Nº 001/2021 DO PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
RECREAÇÃO

TERMO DE FOMENTO Nº 026/2021 - ESPORTE
      
Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUA-
VA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREA-
ÇÃO e LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DE GUA-
RAPUAVA.

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 FER-
NANDO GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68 e, de outro lado, 
LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DE GUARAPU-
AVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 76.179.175/0001-70, com sede na Rua Rio de Janeiro, s/n, 
anexo ao Ginásio de Esportes Dr. Aldebaran Rocha de Faria, 
Bairro dos Estados, CEP. 85.035-130, em Guarapuava, Esta-
do do Paraná, neste ato representado por seu presidente, Sr. 
Sergio Firman, CPF\MF nº 472.881.249-91, natural de Guara-
puava, Estado do Paraná, residente e domiciliado na cidade de 
Guarapuava-PR, de ora em diante denominados simplesmente 
MUNICÍPIO e ENTIDADE, respectivamente, partes que resol-
vem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Termo tem por objetivo o apoio financeiro por parte 
do Município a Organização da Sociedade Civil, sem fins lu-
crativos, abrangidos pela Lei 2270/2014 de 06/05/2014, pelo 
Decreto municipal Nº 3957/2014 de 11/08/2014, com a finali-
dade de fomentar a prática da modalidade de FUTSAL com a 
realização de eventos esportivos relacionados à modalidade, 
no município de Guarapuava.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊN-
CIAS

O Município repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 14.000,00 
(quatorze mil reais), que deverá ser depositado e movimentado 
em Conta Corrente específica para este Termo de Fomento, 
aberta em instituição financeira oficial.

Parágrafo 1º: As parcelas dos recursos transferidos serão libe-
radas em estrita conformidade com o cronograma de desem-
bolso aprovado pelo Município. 
Parágrafo 2º: Para receber o repasse a ENTIDADE deverá 
apresentar o Recibo de Pagamento juntamente com as Cer-
tidões, Negativa ou Positiva com efeito de Negativa perante a 
União, Estado e Município, INSS, Trabalhista, FGTS e Certidão 
Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-
-PR), todas válidas na data de apresentação.
Parágrafo 3º: A ENTIDADE deverá registrar mensalmente as 
informações necessárias no Sistema Integrado do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná – SIT.
Parágrafo 4º: 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 5º: A ENTIDADE/Tomadora deve permitir o livre 
acesso dos agentes da administração pública do MUNÍCIPIO/
Concedente, do controle interno e do tribunal de contas, cor-
respondente ao processo nas dependências da mesma, bem 
como nos documentos e comprovantes financeiros desta.
Parágrafo 6º: A ENTIDADE tem responsabilidade exclusiva 
pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito às despensas de cus-
teio, investimentos e de pessoal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO E UTILIZAÇÃO 
DOS RECURSOS

Parágrafo 1º: Poderão ser pagas, entre outras despesas, com 
recursos vinculados à parceria:           
I. Remuneração da equipe encarregada da execução do 
plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização 
da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreen-
dendo as despesas com pagamentos de impostos, contribui-
ções sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas 
rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;           
II. 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 formaliza a promessa 
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 extin-
ção da entidade.
Parágrafo 2º: As despesas realizadas com recursos de trans-
ferência deverão ser precedidas do regular processo licitatório, 
ou, nos casos em que a entidade tomadora estiver desobrigada 
desta formalidade legal, deverão ser obedecidos os princípios 
aplicáveis à administração pública por meio da formalização 
de processos de compras que comprovem a observância dos 
princípios da moralidade, impessoalidade, da economicidade, 
da isonomia, da eficiência e da eficácia, nos termos do art. 18 
da Resolução 28/2011.
I. Na análise da economicidade das aquisições realiza-
das referida no caput deste artigo, a avaliação se dará sobre os 
preços válidos cotados por no mínimo 03 (três) fornecedores, 
apresentados em orçamentos com a indicação do valor unitário 
dos serviços ou produtos.
II. Nos casos de ofertas de encartes, tablóides, anúncios 
de internet, ou outras formas de anúncio, estes deverão estar 
impressos e corresponderão a uma proposta válida para o item 
pesquisado.
Parágrafo 3º: A correta aplicação dos recursos na finalidade 
proposta pelo tomador se dará mediante a mensuração e com-
provação das metas previstas, documentando-se os serviços 
prestados e as atividades desenvolvidas.
Parágrafo 4º: A parcela remuneratória especificada na Cláusu-
la Segunda e eventuais recursos próprios e de contrapartida, 
deverão ser depositados e movimentados em Conta Corrente 
específica para este Termo de Fomento, aberta em instituição 
financeira oficial.

I. A CONTA BANCARIA informada pela ENTIDADE é: 
Banco 104 - Caixa Econômica Federal / Agência: 0389 / Conta 
Corrente: 3006598-8
II. Os recursos da conta específica somente poderão ser 
utilizados para pagamento de despesas previstas no plano de 
aplicação.
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III. A movimentação dos recursos somente poderá ocor-
rer mediante emissão de cheque nominativo, cruzado e não 
endossável; ordem bancária; transferência eletrônica ou outra 
modalidade que identifique a destinação dos recursos e, no 
caso de pagamento, o credor.
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.
I. As receitas financeiras serão obrigatoriamente compu-
tadas a crédito do termo de transferência e aplicadas exclusi-
vamente no objeto de sua finalidade, mediante autorização da 
Concedente, devendo constar de demonstrativo específico que 
integrará as prestações de contas, estando sujeitos às mes-
mas condições de prestação de contas exigidas para os recur-
sos transferidos.
Parágrafo 6º: As parcelas dos recursos transferidos no âmbito 
da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o cro-
nograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais 
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:
I. Quando houver evidências de irregularidade na aplica-
ção de parcela anteriormente recebida; 

II. Quando constatado desvio de finalidade na aplicação 
dos recursos ou o inadimplemento da organização da socie-
dade 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 con-
trole interno ou externo.
Parágrafo 7º: A regularidade da execução do objeto, pelo toma-
dor, se dará mediante os seguintes documentos:
I. Processos de compras realizadas por intermédio de 
procedimento licitatório ou pesquisa de preços; 
II. Os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da 
Resolução nº 28/2011, em vias originais;
III. Informação integral, no SIT, das despesas realizadas e 
respectivos processos de compras;
IV. Documentos que comprovem a realização das ativida-
des previstas e o atingimento das metas propostas;
Parágrafo 8º: Serão consideradas irregulares, sujeitas a glosa, 
as despesas realizadas que contenham:
I. Realização de despesas a título de taxa de administra-
ção, de gerência ou similar
II. Pagamento de forma NÃO proporcional à vigência do 
contrato, de toda e qualquer despesa considerada ANUAL, 
como por exemplo, as anuidades federativas, seguros, etc.;
III. Pagamento, a qualquer título, com recursos da trans-
ferência, de servidor ou empregado integrante de quadro de 
pessoal da administração pública, direta ou indireta, por quais-
quer serviços, inclusive de consultoria ou de assistência técni-
ca, ressalvada as hipóteses previstas em lei;
IV. Pagamento de profissionais não vinculados à execu-
ção do objeto do termo de transferência;
V. Aplicação dos recursos em finalidade diversa da esta-
belecida no termo, ainda que em caráter de emergência;
VI. Realização de despesas em data anterior ou posterior 
à sua vigência;
VII. Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroa-
tivos;
VIII. Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou atua-
lização monetária, decorrentes de culpa de agente do tomador 
dos recursos ou pelo descumprimento de determinações legais 
ou conveniais;

IX. Realização de despesa com publicidade, salvo a de 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, que es-
teja diretamente vinculada com o objeto do termo de transfe-
rência e da qual não constem nomes, símbolos, imagens ou 
quaisquer referências que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou de servidores públicos;
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de even-
tual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data de 
encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FO-
MENTO, conforme abaixo discriminado:

I. Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhi-
mento dos saldos ou a devolução de valores não utilizados e 
os rendimentos financeiros, devidamente atualizados moneta-
riamente 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;
II. Para proceder à devolução de recursos (saldos, devo-
luções de valores não aplicados, bem como de rendimentos 
financeiros) deverão ser solicitadas orientações ao Departa-
mento 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:

I. Quando os recursos forem utilizados em finalidade di-
versa da estabelecida no TERMO em questão;
II. Não for executado o objeto do TERMO em questão.

CLÁUSULA QUINTA – DOS BENS REMANESCENTES 

Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes, 
equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recur-
sos 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, a critério do administrador público, serão doados 
quando, após a consecução do objeto, necessário for para as-
segurar a continuidade do objeto pactuado, observado o dis-
posto 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 SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E 
FINANCEIROS

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 
da Dotação Orçamentária nº 3.3.50.43 - Subvenções Sociais, 
da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação.
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Parágrafo 1º A ENTIDADE prestará contas MENSALMENTE ao 



10 de dezembro, Veiculação 10/12/2021 Ano XXVII - Nº 2263 Boletim Oficial do Município -  45

MUNICÍPIO dos recursos recebidos, INCLUINDO AS INFOR-
MAÇÕES no Sistema Integrado de Transferências – SIT, de 
acordo com as exigências contidas na Resolução nº 028/2011 
e nas Normativas 61 e 68/2012 do Tribunal de Contas do Es-
tado do Paraná e fazendo o fechamento da prestação de con-
ta de cada bimestre, de acordo com as exigências contidas 
nas Resoluções Nº 028/2011, 046/2014 e Instrução Normativa 
61/2011 do TCE/PR e demais legislações da área. A prestação 
de contas parcial acontecerá mensalmente e ainda haverá a 
prestação de contas final, relativa à execução do termo de fo-
mento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos 
no plano de trabalho, além dos seguintes relatórios:
I. 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; 
II. Relatório de Execução Físico-Financeira, gerado na 
Plataforma SIT do TCE/PR, assinado pelo seu representante 
legal, com a descrição das despesas e receitas efetivamente 
realizadas e sua vinculação com a execução do objeto; 
III. Notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emiti-
dos em nome da Organização da Sociedade Civil; 
IV. Extrato bancário da conta específica vinculada à exe-
cução da Parceria; 
V. Comprovante do recolhimento do saldo da conta ban-
cária específica, quando houver; 
VI. Material comprobatório do cumprimento do objeto em 
fotos, vídeos ou outros suportes, quando couber; 
VII. Relação de bens adquiridos, produzidos ou construí-
dos, quando for o caso, na Plataforma SIT do TCE/PR; 
VIII. Lista de presença de treinados ou capacitados, quan-
do for o caso.
Parágrafo 2º: Independentemente da apresentação da presta-
ção de contas ou mesmo de sua aprovação, o representante 
legal do tomador dos recursos deverá preservar todos os docu-
mentos originais relacionados com o termo de transferência em 
local seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os 
à disposição do Tribunal de Contas por um prazo de 10 (dez) 
anos, contados do encerramento do processo, nos termos do 
art. 398, do Regimento Interno. (art.29 da Resolução 28/2011 
do TCE/PR)
CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
A administração pública promoverá o monitoramento e a ava-
liação do cumprimento do objeto da parceria.   
Parágrafo 1º: O Fiscal da Parceria, nomeado neste termo, com 
o apoio dos setores técnicos competentes e com base nos re-
latórios produzidos no período, emitirá um parecer técnico para 
cada prestação de contas apresentada, parcial ou não. 
Parágrafo 2°: São obrigações do Fiscal:
I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de 
fatos que comprometam ou possam comprometer as ativida-
des ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na 
gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou 
que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
III. 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; 
IV. 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. 

V. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das 
metas e do impacto do benefício social obtido em razão da 
execução do objeto até o período, com base nos indicadores 
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
VI. Emitir Termo de Fiscalização, com visitas in loco, reali-
zadas durante a execução da parceria.
VII. No caso de prestação de contas final, o Fiscal emiti-
rá parecer técnico conclusivo de avaliação do cumprimento do 
objeto.
Parágrafo 3º:  Se a duração da parceria exceder um ano, a 
organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de 
contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do 
cumprimento das metas do objeto.        

Parágrafo 4º: 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.).
Parágrafo 5º:  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 6º:  Nas parcerias com vigência superior a 01 (um) 
ano, a administração pública realizará, sempre que possível, 
uma pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de 
trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação 
da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactua-
dos, bem como na reorientação e no ajuste das metas e ativi-
dades definidas.
CLÁUSULA NONA – GESTOR E FISCAL DA PARCERIA
O MUNICÍPIO/Concedente terá como Gestor do contrato o Sr. 
FÁBIO ROBERTO LUSTOSA, CPF nº 701.009.859-04 e como 
Fiscal do contrato a Sra. MARCIA STAVESKI BERBERT, CPF 
nº 882.322.399-72 sendo esta quem deverá fiscalizar e avaliar 
a execução do Termo e do Plano de Trabalho, através de vi-
sitas e emissão de relatórios que comprovem a execução da 
aplicação dos recursos e também ficará responsável pela atu-
alização das certidões e pelo acompanhamento dos registros 
da ENTIDADE/Tomadora no SIT – Sistema Integrado de Trans-
ferência.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO/concedente providenciará a publicação deste 
instrumento no prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do 
Município. E somente produzirão efeitos jurídicos após a publi-
cação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade 
da administração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
31 de Março de 2022, oficializado após a data da assinatura de 
ambas as partes.

Parágrafo 1º: Aditamentos a este Termo de Fomento somente 
serão realizados de acordo com solicitação da ENTIDADE e se 
houver o interesse do MUNICIPIO.

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 DÉCIMA SEGUNDA: DO PLANO DE TRABALHO
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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 TERCEIRA – 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:

I. Quando os recursos forem utilizados em finalidade di-
versa da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
II. 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 QUARTA - DAS RESPONSABILIZA-
ÇÕES E DAS SANÇÕES 
 
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de tra-
balho e com as normas da legislação específica, garantida a 
prévia defesa, poderá a administração aplicar à organização da 
sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I.Advertência; 
II.Suspensão temporária da participação em chamamento pú-
blico e impedimento de celebrar parceria ou contrato com ór-
gãos e entidades da esfera de governo da administração públi-
ca 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 depois de 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.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – EM CASOS DE OMISSÃO

Nos casos de omissão, deverá ser utilizada a Lei Municipal 
2270/2014 de 06/05/2014 pelo Decreto municipal Nº 3957/2014 
de 11/08/2014, Resolução TCE/PR 28/2011, 46/2014, Instru-
ção Normativa TCE/ PR 61/2011, Lei Federal 13.019/2014, De-
creto Municipal 5.863/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer 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 em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 
Guarapuava, 05 de novembro de 2021.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CELSO FERNANDO GÓES 

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
MILTON ROSEIRA DE LACERDA JUNIOR

Secretário Municipal de Esportes e Recreação

LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DE GUARAPU-
AVA 

SERGIO FIRMAN
Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO 
JORDÃO - CRJ

RESOLUÇÃO Nº 024/2021

SÚMULA: Concessão de férias a empregado.

SAMUEL RIBAS DE ABREU, Diretor Presidente do Consór-
cio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, no uso de 
suas atribuições que lhe foram conferidas pela Resolução Nº 
003/2021,
   RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias para os empregados conforme rela-
ção abaixo:
NOME ADMISSÃO PERÍODO DE FÉRIAS
VINICIUS PLATZ-
GUMER

11/05/2020 3º Período 03/01/2022 
a 12/01/2022

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Guarapuava, 08 de dezembro de 2021.

SAMUEL RIBAS DE ABREU
Diretor Presidente do CRJ
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SURG
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HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER
Diretor Administrativo

E outros
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PORTARIA Nº 09/2021

O Diretor Administrativo da SURG - Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com o que preceitua o Estatuto Social da Companhia, e o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 
Convênios da Companhia. 

RESOLVE

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 166 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Compa-
nhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava - SURG, gestores e fiscais dos contratos realizados por esta Companhia, os 
quais serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização de sua execução: 
GESTORA DOS CONTRATOS
- Jorgete Lacerda

FISCAIS DOS CONTRATOS
Almoxarifado:
- João Vanor Siqueira
- Dirceu Kloster
Departamento Administrativo
- Vera Aparecida Lack Santos
- Josmar Pereira
- Ruth Galicioli Schegel
Departamento de Varreção
- Rosangela Aparecida de Matos Fonseca
Departamento de Coleta de lixo 
- Silvana candido
- Fernanda de Oliveira Lopes
Departamento de Manutenção Mecânica 
- Leandro Monteiro da Silva
Departamento de manutenção elétrica
- Jacqueline Satiko Tsuji
Departamento de Obras
- João Valdecir dos Santos
Departamento de Praças e Parques
- Eduardo Moreira da Rosa
Departamento de Segurança do Trabalho
- Amarildo Carraro
- Igraziane Limberger
Departamento de Sinalização Viária
- Loacir Carlos da Fonseca
Departamento Técnico
- Maria de Fátima Werneck Lange
- Crisitiane Dominico Lacerda
Departamento de Transporte
-Rodrigo Bredum
Departame de Tecnologia e informatica
- João Dutra Cristoforu
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Guarapuava, 01 de dezembro de 2021.

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER
Diretor Administrativo
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