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designados pelo Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 22. As nomeações de novos servidores de cargo efetivo e membros do Município de Guarapuava que possuam o subsídio 
ou a remuneração do cargo acima dos valores do limite máximo estabelecido para os benefícios de aposentadorias e pensões 
do Regime Geral de Previdência Social, ficam condicionadas ao início da vigência do Regime de Previdência Complementar 
previsto na forma do art. 3º desta Lei, ressalvadas as nomeações das áreas de educação, saúde e segurança.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a promover aporte inicial para atender às despesas decorrentes da adesão ou da 
instituição do plano de benefício previdenciário de que trata esta Lei, observado:
I - O limite de até R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), mediante créditos adicionais, para atender, exclusivamente, ao custeio de des-
pesas administrativas pré-operacionais necessárias à adesão ou à implantação do plano de benefícios previdenciário, vedado o 
aporte desses recursos a entidade de previdência complementar;
II – O limite de até R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), mediante a abertura, em caráter excepcional, de créditos especiais, a título de 
adiantamento de contribuições, cujas regras de compensação deverão estar expressas no convênio de adesão ou no contrato.

Art. 24. Esta Lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 27 de outubro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 9040/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Tatiane Pacheco Pereira, nomeada pelo Decreto nº 8519/2021, no cargo de Professor (a), 
matrícula nº 19243-0 (3), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 26 de outubro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 26 de outubro de 2021.

Guarapuava, 27 de outubro de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal


