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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 18 de janeiro de 2022
Veiculação: 18 de janeiro de 2022

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVIII Nº 2285

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 3245/2022

LEIS

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades 
públicas e privadas de prestarem orientações para primeiros 
socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estra-
nho, asfixia e prevenção de morte súbita de recém-nascidos, e 
dá outras providências.

Autor: Vereador João Carlos Gonçalves

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

Art. 1º Os hospitais e maternidades públicos e privados do Mu-
nicípio de Guarapuava-Pr ficam obrigados a prestar aos pais, 
mães ou responsáveis legais por recém-nascidos, orientações 
e treinamento para primeiros socorros em caso de engasga-
mento, aspiração de corpo estranho, asfixia e prevenção de 
morte súbita de bebês. 
§ 1º As orientações, assim como o treinamento, serão ministra-
das antes da alta do recém-nascido por enfermeiras do mesmo 
setor ou profissionais indicados pela unidade de saúde. 
§ 2º É obrigatório que os pais, mães ou responsáveis legais 
participem da capacitação oferecida pelos hospitais e mater-
nidades. 

Art. 2º Os hospitais e maternidades deverão informar aos pais, 
mães ou responsáveis sobre a existência e disponibilidade do 
treinamento assim que ingressarem na unidade de saúde, ou 
mesmo durante o acompanhamento pré-natal. 
Parágrafo único. Os hospitais e maternidades poderão optar 
por fornecer a capacitação para primeiros socorros individu-
almente ou em turmas aos pais, mães ou responsáveis por 
recém-nascidos. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no pra-
zo de 120 (cento e vinte) dias, por meio de decreto. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor a contar da data de sua publica-
ção.

Guarapuava, 14 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
LEI Nº 3246/2022

Dispõe sobre a instalação de abrigos de parada de ônibus para 
os usuários do transporte coletivo urbano no Município de Gua-
rapuava bem como de sua exploração publicitária.

Autor: Vereador Profº Saulo

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 autorizada a exploração de publicidade nos pontos 
de ônibus do Município de Guarapuava, através de concessão 
para empresas privadas, que tem por finalidade celebrar con-
trato de concessão para implantação, melhoria, conservação e 
recuperação de pontos de parada de ônibus, 
§ 1º Os pontos de parada de ônibus deverão observar as nor-
mas de acessibilidade ABNT NBR 9050, que se refere a aces-
sibilidade, edificações, mobiliários e equipamentos urbanos, 
ou as que lhe sucederem, bem como as instruções técnicas 
definidas pelo Município. 
§ 2º Os pontos devem conter informações sobre as linhas e 
horários de ônibus, mapa da cidade com os principais pontos 
turísticos em mais dois idiomas além do português para os tu-
ristas estrangeiros e com versão em Braille, ficando a cargo da 
concessionária. 

Art. 2º O ônus, com relação à elaboração do projeto, será de 
inteira responsabilidade da empresa concessionária, respei-
tando os critérios estabelecidos através do Decreto do Execu-
tivo Municipal para este fim. 

Art. 3º As despesas necessárias a realização das obras de 
adaptação e conservação das paradas de ônibus ficarão a car-
go dos interessados. 

Art .4º Para fins de publicidade concedida a empresas de direi-
to privado fica vedada publicidades relacionadas à:
I – cunho político; 
II – fumo e seus derivados; 
III – bebidas alcoólicas; 
IV – armas, munição e explosivos; 
V – cunho religioso; 
VI – jogos de azar; 
VII – revistas e publicações contendo material impróprio ou ina-
dequado para crianças e adolescentes; 
VIII – produtos cujos componentes possam causar dependên-
cia física ou química, ainda que por utilização indevida. 

Art. 5° A Prefeitura Municipal, através da secretaria competen-
te, deverá colocar à disposição da concessionária a lista dos 
locais passíveis de serem beneficiados. 

Art .6° Caberá ao Poder Executivo Municipal regulamentar a 
divisão e a escolha dos pontos de ônibus que serão abrangidos 
pela concessão, conforme os seguintes critérios: 
I - quantidade de pontos; 
II - número de bairros; 
III - número de passageiros e frequência de trafegabilidade. 
Parágrafo único. Fica vedada a concessão de mais de um 
ponto localizados na mesma região para a mesma empresa, 
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exceto se não houver interesse no ponto de ônibus por outra 
empresa. 

Art. 7° Prefeitura Municipal, através da secretaria competente, 
deverá colocar à disposição da concessionária a lista dos lo-
cais passiveis de serem beneficiados. 

Art. 8° O contrato de concessão poderá ser rescindido: 
I – por interesse das partes; 
II – no interesse da Administração Pública; 
III – por descumprimento pelo interessado das condições fixa-
das nesta Lei ou no contrato de concessão. 
§ 1º Em caso de rescisão, a pessoa física ou jurídica deverá 
retirar a placa indicativa com a sua publicidade no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de 30 (trinta) 
Unidades Fiscais de Guarapuava – UFM por ponto de parada 
concedido. 
§ 2º Caso a rescisão se dê por culpa da pessoa física ou ju-
rídica ou por interesse das partes, não será devida nenhuma 
indenização pelos valores gastos nas obras de adaptação e 
conservação das paradas de ônibus. 

Art. 9. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 14 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
LEI Nº 3247/2022

Dispõe sobre a permanência de ambulância de resgate e de 
equipe de socorrista em lugares com grandes aglomerações 
de pessoas como jogo de futebol, corrida, esporte em geral e 
demais eventos similares, no âmbito do município de Guarapu-
ava, e dá outras providências.

Autor: Vereador Marcio Carneiro

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

Art. 1º As pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado, que promovam eventos com grandes aglomerações 
de pessoas como jogo de futebol, corrida, esporte em geral e 
demais eventos similares, no âmbito do município de Guara-
puava, para um público superior a 500 (quinhentas) pessoas, 
deverão manter no local de realização do evento, equipe de 
socorrista e ambulância para atendimento e ocorrências. 

Art. 2º Fica autorizado ao Município disponibilizar ambulância 
e equipe de socorrista para oferecer o atendimento do público 
aos referidos eventos, desde que não fique prejudicado o ser-
viço regular de atendimento da população em geral, devendo o 
organizador do evento fazer a solicitação junto a Secretaria de 
Saúde, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da realiza-
ção do mesmo, a qual expedirá a autorização, quando cabível. 

Art. 3º O disposto nesta Lei não se aplica aos eventos espor-
tivos de cunho radical, aos quais serão aplicados os regula-
mentos, resoluções e instruções normativas das policias civil e 
militar, bombeiros e respectivas federações esportivas. 

Art. 4º Os profissionais da equipe de socorrista de que trata o 
art. 1º deverão estar habilitados e inscritos nos órgãos profis-
sionais competentes, na forma da legislação vigente. 

Art. 5º Os veículos utilizados na atividade prevista por esta 
lei, além de disporem de sinais identificadores, deverão contar 
com equipamentos médicos necessários para a manutenção 
da vida e atender as condições mínimas destinadas ao trans-
porte inter-hospitalar e ao atendimento pré-hospitalar, além do 
atendimento e transporte de deficientes físicos. 

Art. 6º A disponibilidade da ambulância e da equipe de socor-
rista será a mesma que o período de realização do evento, 
devendo a sua permanência anteceder meia hora da abertura 
dos portões no dia do evento e uma hora após o encerramento, 
posicionando-se em local estratégico, com facilidade de aces-
so e locomoção. 

Art. 7º O período de permanência da ambulância e da equipe 
de socorrista se estende até que todas as pessoas que estão 
sendo atendidas sejam encaminhadas aos hospitais, unidades 
de emergência ou local designado pelo socorrista responsável. 

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta lei corre-
rão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplemen-
tadas se necessário. 

Art. 9º Fica a cargo do Chefe do Poder Executivo designar o 
órgão responsável pela fiscalização do disposto na presente 
Lei. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 17 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
LEI Nº 3248/2022

DISPÕE SOBRE A COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RE-
SÍDUOS VÍTREOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autor: Vereador Nego Silvio

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

Art. 1º Esta lei regulamenta, no âmbito do Município de Gua-
rapuava, a coleta, reutilização e destinação final dos resíduos 
vítreos.

Art. 2º Entende-se por resíduos vítreos nesta legislação, todo 
recipiente que armazene alimento ou bebida, que seja com-
posto de vidro e de característica descartável, se enquadrando 
nesta definição principalmente as garrafas de vidro descartá-
veis.

Art. 3º Todos os estabelecimentos que vendam diretamente 
para consumo no local, produtos que utilizem recipientes e gar-
rafas de vidro descartáveis, ficam responsáveis pela coleta e 
destinação final desses resíduos.

Art. 4º Fica facultado a terceiros e a coletores de recicláveis, 
a coleta dos resíduos vítreos nos locais de geração, para pos-
terior venda das mesmas aos estabelecimentos de reciclagem 
desse tipo de material, previamente licenciados pelo órgão 
competente.
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Art. 5º O Poder Público Municipal poderá celebrar acordos de parceria com cooperativas populares, empresas especializadas 
em reciclagem e destinação final, organizações sociais e instituições de ensino superior, para o efetivo cumprimento da presente 
Lei, bem como para a reciclagem e reutilização dos resíduos vítreos.

Art. 6º Fica a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, juntamente com a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor - 
PROCON, responsáveis pela fiscalização e aplicação da presente legislação.
Art. 7º Os estabelecimentos comerciais que vendam diretamente para consumo no local, produtos e recipientes em garrafas de 
vidro, terão o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data da publicação oficial, para se adequarem ao disposto nessa Lei.

Art. 8º O material oriundo da reciclagem dos resíduos vítreos, poderá ser adquirido e utilizado pelo Poder Público Municipal, 
principalmente no que tange a edificação de equipamentos urbanos e pequenas construções.

Art. 9º O Poder Executivo poderá desenvolver programas de governo sobre a reciclagem e reutilização dos resíduos vítreos, 
nos quais deverão se realizar campanhas de educação ambiental, com veiculações de informações sobre a responsabilidade de 
destino do vidro pós-consumo, contendo nas informações os possíveis riscos à saúde e ao meio ambiente.

Art. 10 O Poder Público, a critério previamente estabelecido pela Secretaria de Meio Ambiente, poderá realizar acordos com os 
operadores ecológicos do Município, para o desenvolvimento do presente projeto.

Art. 11 Esta lei deverá ser regulamentada por Decreto Municipal no mesmo prazo previsto no artigo 7º.

Art. 12 Esta Lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 17 de janeiro de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO Nº 9193/2022
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 054/2022

DECRETO Nº 9194/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
municipal nº 2035/2012,

DECRETA
 
Art. 1º Fica autorizada a disposição funcional da servidora 
SANDRA FRACARO cargo de Técnico em Enfermagem, ma-
trícula n.º 18.270/2, lotada na Secretaria Municipal de Saúde 
- SMS, para prestar serviços junto a Fundação Proteger, no pe-
ríodo de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, 
com ônus para o órgão de origem.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01 de novembro de 2022, revogando 
disposições em contrário.

Guarapuava, 17 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei.

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a pre-
sidência do primeiro, para compor a comissão de Processo 
Administrativo, tendo chegado ao conhecimento desta Autori-
dade Pública, documentos encaminhada através do Processo 
Digital nº 43610 da Secretaria Municipal de Saúde, em razão 
do pedido de pagamento através da Indenização Administrati-
va para a Empresa Sensação Promoções e Eventos Cia Ltda, 
assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa:
I -Carlos Marcelo Kaliberda, cargo: Professor/ Supervisor Pe-
dagógico;
II -Tatiana Xavier, cargo: Secretária Escolar; 
III -Helisoellen Maria Pugsleiy Gonçalves, cargo: Assistente 
Administrativo II;

Art. 2º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir 
desta data, para apresentação do relatório final. 

Art. 3º Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 17 de janeiro de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

FUNDAÇÃO PROTEGER
 PORTARIA Nº 003/2022

O Presidente da Fundação de Proteção da Juventude 
e Infância– FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de 
Guarapuava,Estado do Paraná, no uso das suas atribuições 
que lhe sãoconferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, sob a pre-
sidência do primeiro, para constituir Comissão de Levantamen-
to e Inventário de Estoque e Patrimônio, essa comissão terá o 
prazo de 30 (trinta) dias após a publicação para apresentação 
do relatório final

I.Marli Aparecida Santana, matrícula 9918-0 - Chefe de Divisão 
- Lotada na Divisão de Patrimônio e Almoxarifado.
II.Francieli Furtado, matrícula 1438-9 – Oficial Administrativo - 
Lotada na Diretoria Administrativa Financeira.
III.Erineu Marcos Domingues dos Santos, matrícula 1468-0 – 
Agente de Serviços Gerais Lotado no Divisão de Manutenção.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especialda 
Juventude e Infância, em 17 de janeiro de 2022.

ARI MARCOS BONA
Presidente da Fundação PROTEGER
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SURG
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
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