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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 28 de dezembro de 2022
Veiculação: 28 de dezembro de 2022

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVIII Nº 2526

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 172/2022

LEIS

“Dispõe acerca da isenção das taxas de expedien-
te, notadamente a taxa de protocolo de qualquer 
documento ao Município, conforme disposto na Lei 
Municipal n.º 1108/2001, Tabela XIII - A, alinea “a”.

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

 Art. 1º Ficam isentos da taxa de expediente referente ao protocolo de documento ao Município, conforme disposto na 
Lei Municipal n.º 1108/2001, Tabela XIII-A, alinea “a”, alterada pelo art. 6º da Lei Municipal Complementar n. 077/2017, os quais 
tenham como interessado (a) Órgão público Municipal, Estadual ou Federal, bem como as autarquias, os servidores públicos 
municipais ativos ou inativos, pessoas cadastradas no CAD Único e templos de qualquer culto, independente do assunto a ser 
protocolado.
Parágrafo único. Fica excluída da Lei n.º 1.108, de 26 de novembro de 2001, a taxa de expediente referente à protocolização de 
qualquer documento ao Município, prevista na alinea “a” da Tabela XIII-A. 

 Art. 2º Ficam isentos da taxa de expediente referente a protocolo de documento ao Município, conforme disposto no 
na Lei Municipal n. 1108/2001, Tabela XIII-A, alinea “a”, alterada pela Lei Municipal Complementar n.º 077/2017, os protocolos 
referentes aos seguintes assuntos: 

I - solicitação de isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU para aposentados, pensionistas, idosos, institui-
ções de assistència social e sem fins lucrativo, ficando vedado requerimento para terceiros;
II - regularizações fundiária de interesse social;
III - numeração predial precária;
IV- extinção de crédito tributário por pagamento;
V- solicitação de cópia de prontuário médico;
VI - atualização/inconsistência de cadastros;
VII - defesa de interesses de servidor(a); 
VIII - acesso à informação, conforme os critérios da Lei Federal n.º 12527/2011;

 Art. 3º Os protocolos especificados nesta lei devem ser formalizados. exclusivamente, no sistema de Protocolo eletrôni-
co, no sitio oficial da Prefeitura Municipal de Guarapuava, ou de maneira presencial, no protocolo geral do Município.
Parágrafo Único. Os prontuários médicos dispostos no inciso VII do art 2º serão solicitados para fins exclusivamente pessoais, 
filho(a), cônjuge, ascendentes ou pessoas sob sua responsabilidade, devidamente comprovada, ficando vedada a solicitação à 
terceiros.

 Art. 4º Os prontuários médicos dispostos no inciso V do art. 2º e os documentos estabelecidos no parágrafo único do art. 
3” desta lei, serão encaminhados ao solicitante, em formato digital, em extensão “pdf”, no próprio processo aberto no sistema de 
Protocolo eletrônico, no sitio oficial da Prefeitura Municipal de Guarapuava.

 Art. 5º Nas hipóteses de reprodução de documentos físicos, deverá ocorrer a cobrança exclusiva do valor necessário ao 
ressar cimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados.
 § 1º Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput deste artigo aquele cuja situação económica não the permita 
fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da familia, declarada nos termos da Lei n.º 7.115/1983.
 § 2º O solicitante poderá solicitar a cópia digitalizada do documento, salvando em arquivo de midia proprio e estando, 
deste modo, isento das custas.
 § 3º O Município dará ampla divulgação à isenção prevista no § 1º, através de meios fisicos e eletrônicos, disponibilizan-
do também modelo de declaração de hipossuficiência, conforme dispõe a Lei n.º 7.115/1983.

 Art. 6º Fica incluído na Lei n° 1.108, de 26 de novembro de 2001, o art. 301-A, com a seguinte redação:
 “Art. 301. A Ficam isentas do pagamento das taxas de expediente previstas nas alineas “d” e “e” da Tabela XIII-A.”
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 Art. 7° Os casos omissos nesta lei poderão ser regulamentados pelo Chefe do Executivo Municipal, mediante Decreto,

 Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

 Guarapuava, 21 de dezembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3391/2022
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LEI Nº 3392/2022

Institui a doação de vale-transporte às usuárias dos 
serviços da Secretaria de Políticas Públicas Para 
Mulheres e Centro Referência de Atendimento à 
Mulher em Situação de Violência, promovida pela 
Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as 
Mulheres da Prefeitura Municipal de Guarapuava e 
estabelece outras providências. 

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir a doação de vale-transporte, destinado às usuárias dos 
serviços da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de 
Violência - CRAM, que tenham renda per capita não superior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo ou renda familiar não superior 
a 03 (três) salários mínimos, quando do requerimento.
 Parágrafo único. Considera-se usuária do serviço, para efeitos desta Lei, toda e qualquer pessoa que utilize dos serviços 
ofertados pela Secretaria de Políticas Públicas Para Mulheres e  CRAM, de forma assídua ou eventual.

CAPÍTULO II
DO BENEFÍCIO CONCEDIDO 

 Art. 2º O benefício previsto no art. 1º será concedido de forma individual, de acordo com a necessidade de deslocamento 
da usuária, mediante cartão eletrônico, ou outro meio ofertado pelo sistema de transporte coletivo público intramunicipal, gerido 
diretamente ou mediante concessão/permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente.
Parágrafo único. Fica vedada a substituição do vale-transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de paga-
mento.

 Art. 3º  A quantidade de vale-transporte concedido, compreende a soma dos trajetos de deslocamento de ida e volta e, 
será limitado à 16 (dezesseis) concessões mensais por usuária, quando em acompanhamento pela equipe técnica do CRAM. 
 I - conforme a duração do curso profissionalizante oferecido pela Secretaria de Políticas Públicas Para as mulheres, no 
qual a  usuária estiver matriculada, sendo limitado à 02 (dois) vale-transporte por dia de curso frequentado.
 II - a concessão individual poderá ocorrer em maior quantidade mediante avaliação técnica social seguida de parecer ou 
fornecidos por profissional habilitado da própria Secretaria Municipal de Políticas Públicas Para as Mulheres.

 Art. 4º A beneficiária que possuir dependentes pagantes do transporte público, receberá a quantidade equivalente para 
seu uso e, de seus dependentes, mediante justificativa da necessidade, com a efetiva comprovação da dependência.

 Art. 5º O uso indevido do vale-transporte sujeita a beneficiária às penalidades previstas em Lei, assim como à suspensão 
ou cancelamento definitivo do benefício.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
E TRANSITÓRIAS

 Art. 6º A doação de vale-transporte será realizada exclusivamente pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres 
e CRAM, que avaliará a necessidade das usuárias, bem como as providências necessárias ao cumprimento desta Lei.

 Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de dotações próprias ou recursos vinculados 
para esse fim e, serão limitadas ao valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) anuais, conforme o anexo único.

 Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar os casos omissos por meio de Decreto, no que for necessário.

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

 Guarapuava, 21 de dezembro de 2022.

Celso Fernando Góes 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 3393/2022

Altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal 
n.º 2379/2015, que institui o Programa Aluguel So-

cial Emergencial.

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

 Art. 1º Fica alterado o artigo 1º da Lei Municipal n.º 2379/2015, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 1º Fica instituído o Programa Aluguel Social Emergencial, que visa disponibilizar acesso à moradia segura em ca-
ráter emergencial e temporário, mediante concessão, pelo Poder Executivo, de benefício financeiro destinado ao pagamento de 
aluguel de imóvel de terceiros à famílias em situação habitacional de emergência e de vulnerabilidade socioeconômica, que não 
possuam imóvel próprio, no Município de Guarapuava ou fora dele”.

 Art. 2º Fica alterado o artigo 2º da Lei Municipal n.º 2379/2015 e seus respectivos incisos, e o parágrafo 2º, incluindo-se 
os parágrafos 6º, 7º e 8º, passando a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 2º O Aluguel Social Emergencial será possível aos indivíduos e/ou a famílias, privados, temporariamente, de sua 
moradia, e em comprovada situação de vulnerabilidade, nas seguintes hipóteses:

I – nos casos decorrentes de desocupação de moradias submetidas a riscos insanáveis, iminentes ou de desabamento;
II – de destruição, parcial ou total, do imóvel residencial, ou de inviabilização de seu uso ou acesso, em virtude de ações, 
atividades ou obras executadas pelo Poder Público ou por concessionárias de serviços públicos;
III – destruição, parcial ou total, do imóvel em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em razão de qualquer situação 
decorrente de fenômenos naturais, situações de emergência ou de calamidade pública;
IV – de reconstrução de imóvel em situação de risco estrutural ou geológico, quando, além de comprovada a vulnerabili-
dade, tal medida seja declarada pelos Órgãos Competentes;
V – de necessidade de reassentamento de famílias em situação de vulnerabilidade social;
(…)

 § 2º Nos casos previstos no inciso III, do caput deste artigo, deverá haver o devido reconhecimento da situação de emer-
gência ou do estado de calamidade pública, ou, em casos individuais, interdição do imóvel mediante Laudo Técnico, elaborado 
pela Defesa Civil, utilizando-se os meios técnicos aplicáveis ao caso.
 (…)
 § 6º Para fins desta Lei, entende-se por situação de calamidade pública qualquer situação anormal, advinda ou decor-
rente de fenômenos naturais, acidentes ou más condições de habitabilidade, que causem sérios danos à comunidade afetada, 
inclusive, à incolumidade ou à vida de seus integrantes, tais como:

I – ocorrência de baixas ou altas temperaturas;
II – tempestades;
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III – enchentes;
IV – inversão térmica;
V – grandes incêndios;
VI – epidemias e pandemias;
VII – presença de vetores de doenças infectocontagiosas com alto índice de letalidade;
VIII – condições extremas de insalubridade no imóvel ou em seu entorno;

 § 7º Em relação ao atendimento de refugiados, expatriados e/ou casos similares, a concessão se dará mediante previ-
são, critérios e disponibilidade de recursos advindos das esferas estadual e federal”.

 Art. 3º Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal n.º 2379/2015, incluindo-se os parágrafos 1º e 2º, passando a vigorar 
com a seguinte redação:
 “Art. 3º O Programa Aluguel Social Emergencial limitar-se-á ao atendimento de 20 (vinte) beneficiários, concomitante-
mente, salvo a existência de determinação judicial.
 § 1º Deverá ser assegurada, com absoluta prioridade, a formalização do procedimento e/ou atendimento a idosos, pes-
soas com deficiência, famílias com crianças e adolescentes, e famílias com maior número de habitantes.
 § 2º Ocorrendo, ainda assim, demanda superior à capacidade de oferta do benefício pelo Programa Aluguel Social 
Emergencial, a seleção será realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, obedecendo-se a seguinte ordem de 
prioridade:

I - famílias com pessoas com deficiência, ou que apresentam doenças crônicas degenerativas que impossibilitem para o 
trabalho, mediante a apresentação de laudo médico;
II - famílias com pessoas idosas;
III - famílias chefiadas por mulheres;
IV - famílias com maior número de dependentes;
V - demais famílias”.

 Art. 4º Fica alterado o caput do art. 4º da Lei Municipal n.º 2379/2015, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 4º O benefício do Aluguel Social Emergencial será destinado exclusivamente ao pagamento de locação residencial, 
pensionato ou similar, e limitar-se-á ao valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo nacional vigente, na 
data do contrato, observando-se o valor do empenho realizado no período, por família”.

 Art. 5º Fica incluído o parágrafo 5º no art. 5º na Lei Municipal n.º 2379/2015, o qual passa a vigorar com a seguinte re-
dação:
 Art. 5º.........
 (...)
 § 5º Durante a vigência do contrato de Aluguel Social, são deveres do beneficiário:

I - servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o estabelecido no 
contrato, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu, vedada a sublocação a qualquer título;
II - restituir o imóvel, findo o contrato, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;
III - levar imediatamente ao conhecimento do proprietário o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este 
incumba;
IV - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus de-
pendentes, familiares, visitantes ou prepostos;
V - não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador;
VI - solicitar o fornecimento de água e energia elétrica junto às prestadoras dos serviços, quando necessário;
VII - permitir a vistoria do imóvel pelo proprietário ou pelo representante do Poder Executivo, mediante combinação prévia 
de dia e hora;
VIII - observar os limites de horários para determinadas atividades, respeitando a política da boa vizinhança;
IX - o pagamento regular de taxas de água, esgoto e energia elétrica, decorrentes do consumo mensal do imóvel.

 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

 Guarapuava, 21 de dezembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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LEI Nº 3394/2022

Institui o Sistema Municipal de Cultura, composto 
pelo Conselho Municipal de Cultura e Preservação 
do Patrimônio Histórico de Guarapuava, pelo Pla-
no de Cultura e, pelo Fundo Municipal de Cultura 
– FMC. 

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

Capítulo I
DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

 Art. 1º Fica instituído no Município de Guarapuava o Sistema Municipal de Cultura – SMC, composto pelo Conselho Mu-
nicipal de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico, estabelecido pela Lei n.º 3275/2022, pelo Plano Municipal de Cultura, 
bem como pelo Fundo Municipal de Cultura de Guarapuava – PR, instituído pela Lei n.º 1311/2004.

 Art. 2º O Sistema Municipal de Cultura - SMC, tem por objetivo proporcionar efetivas condições para o exercício da ci-
dadania cultural a todos(as) os(as) munícipes, estabelecendo novos mecanismos de gestão pública das políticas culturais, além 
da criação de instâncias para a efetiva participação de todos os segmentos sociais atuantes no meio cultural.
Parágrafo único. Para consecução dos fins previstos neste artigo, o Sistema Municipal de Cultura - SMC tem por objetivo:

I - consolidar um sistema público municipal de gestão cultural, com ampla participação e transparência;
II – preceituar instrumentos institucionais, como o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e de Cultura 
– CMPPHC e o Fundo Municipal de Cultura de Guarapuava-PR;
III - universalizar e democratizar o acesso a bens, serviços e produtos culturais;
IV - dinamizar as cadeias produtivas da economia da cultura;
V - assegurar a efetividade das políticas públicas de cultura entre o Município e a Sociedade Civil;
VI - mobilizar a sociedade, mediante a adoção de mecanismos que lhe permitam, por meio da ação comunitária, definir 
prioridades e assumir co-responsabilidades no desenvolvimento e na sustentação das manifestações e projetos culturais;
VII - estimular a organização e a sustentabilidade de grupos, associações, cooperativas e outras entidades atuantes na 
área cultural;
VIII - fortalecer as identidades locais, através do incentivo à criação, produção, pesquisa, difusão e preservação das ma-
nifestações culturais;
IX - criar mecanismos para a difusão das diversas identidades étnicas existentes no Município de Guarapuava, fortalecen-
do a convivência entre elas e a comunidade local;
X - levantar, divulgar e preservar o patrimônio cultural do Município e as memórias culturais, materiais e imateriais da 
comunidade;
XI - proteger e aperfeiçoar os espaços destinados às manifestações culturais com adaptações aos portadores de neces-
sidades especiais;
XII - estimular a continuidade aos projetos culturais já consolidados e com notório reconhecimento da comunidade;
XIII - manter e ampliar os eventos tradicionais que identifiquem os costumes da população; 
XIV - assegurar a centralidade da cultura no conjunto das políticas locais, reconhecendo o Município como o território onde 
se traduzem os princípios da diversidade e multiplicidade culturais, estimulando uma visão local que equilibre o tradicional 
e o moderno numa percepção dinâmica da cultura.

Capítulo II
DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURAE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO DE GUARAPUAVA

 Art. 3º O Conselho Municipal de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico de Guarapuava, instituído pela Lei n.º 
3275/2022, caracterizado como órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, integrante da estrutura orga-
nizacional básica da Secretaria Municipal de Cultura – SECULT, possui por finalidade a participação na formulação das políticas 
públicas de cultura do Município de Guarapuava e acompanhamento das políticas públicas de cultura Estaduais. 

Capítulo III
DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA

 Art. 4º O Plano Municipal de Cultura – PMC, instituído por legislação própria, tem duração decenal e é um instrumento de 
planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política Municipal de Cultura na perspectiva do Sistema 
Municipal de Cultura – SMC.

 Art. 5º A elaboração do Plano Municipal de Cultura – PMC e dos Planos Setoriais de âmbito municipal é de responsabi-
lidade da Secretaria Municipal de Cultura – SECULT e Instituições Vinculadas, que, a partir das diretrizes propostas pela Con-
ferência Municipal de Cultura – CMC, desenvolve o Projeto de Lei a ser submetido ao Conselho Municipal de Política Cultural 
– CMPC e, posteriormente, encaminhado ao legislativo municipal. 
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 Parágrafo único. Os Planos devem conter: 
I - diagnóstico do desenvolvimento da cultura; 
II - diretrizes e prioridades; 
III - objetivos gerais e específicos;
IV - estratégias, metas e ações; 
V - prazos de execução; 
VI - resultados e impactos esperados; 
VII - recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários; 
VIII - mecanismos e fontes de financiamento; e 
IX - indicadores de monitoramento e avaliação. 

Capítulo IV
DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

 Art. 6º O Fundo Municipal de Cultura, instituído pela Lei n.º 1311/2004, é um instrumento de apoio e financiamento ex-
clusivo a projetos culturais, o qual se constitui no principal mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura no Mu-
nicípio, com recursos destinados a programas, projetos e ações culturais implementados, de forma descentralizada, em regime 
de colaboração e cofinanciamento com a União e com o Governo do Estado do Paraná. 
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de recursos do Fundo Municipal de Cultura – FMC com despesas de manutenção ad-
ministrativa dos Governos Municipal, Estadual e Federal, bem como de suas entidades vinculadas. 

Capítulo V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 Art. 7º O Poder Público municipal procederá à regulamentação da presente Lei, naquilo que for necessário, no prazo de 
120 (cento e vinte dias) a contar de sua publicação.

  Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas demais disposições em contrário.

 Guarapuava, 21 de dezembro de 2022.

Celso Fernando Góes 
Prefeito Municipal

LEI Nº 3395/2022
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LEI Nº 3396/2022



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  1228 de dezembro, Veiculação 28/12/2022 Ano XXVIII - Nº 2526 Boletim Oficial do Município -  12

LEI Nº 3397/2022

LEI Nº 3398/2022
Altera a redação do artigo 31 da Lei Municipal n.º 
2532, de 18 de maio de 2016.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber que a Poder Legislativo de Guarapuava aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:                                                           
 Art. 1º Fica alterado o artigo 31 da Lei Municipal n.º 2532/2016, de 18 de maio de 2016, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação:
 “Art. 31. A disposição funcional dos empregados da Companhia de Urbanização de Obras de Guarapuava – SURG, 
utilizados pelo Município para fins de estruturação da SETRAN, poderá ser prorrogada pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, 
contados a partir de 31 (trinta e um) de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), ainda que os empregados disponibilizados 
pela SURG exerçam atribuições relacionadas ao exercício do poder de polícia.”

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

 Guarapuava, 21 de dezembro de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
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LEI Nº 3399/2022

LEI Nº 3400/2022
Altera os § § 2º e 3º do Artigo 4º da Lei n.º 2895/2018, 
que dispõe sobre a gestão do  Fundo Municipal do 
Direito das Mulheres de Guarapuava – Paraná.

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

 Art. 1º Ficam alterados os § § 2º e 3º do Artigo 4º da Lei n.º 2895/2018, passando a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 4º 
 (…)
 § 2º A presidência da Junta Executiva será exercida pelo(a) Secretário(a) de Políticas Públicas Para as Mulheres.
 § 3º A tesouraria da Junta Executiva ficará a cargo de 1 (um) membro indicado pelo Chefe do Poder Executivo.

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

 Guarapuava, 21 de dezembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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LEI Nº 3401/2022

Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal n.º 
2795/2018, que Declara a Utilidade Pública ao Gru-
po de Corrida Divas do Asfalto.
Autor: Vereador Nego Sílvio

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

 Art. 1º Fica alterada a redação do artigo 5º da Lei n.º 2795/2018 que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 “Art. 1º Fica declarada de utilidade Pública a Nível Municipal a AGBF – ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVANA DE BASQUE-
TE FEMININO, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.426.351/0001-64, com sede na Rua São Paulo, Bairro dos Estados, neste Municí-
pio de Guarapuava/PR”.

 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
 Guarapuava, 21 de dezembro de 2022.
 

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO Nº 10041/2022
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DECRETO Nº 10044/2022
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, 

 Considerando a Lei Complementar Municipal nº 174/2022, que alterou dispositivos das Leis Complementares nº 
1.108/2001 e 118/2019, especialmente no que se refere à Planta Genérica de Valores (PGV) do Município de Guarapuava;

 Considerando o disposto no artigo 146 da Lei Complementar nº 1.108/2001, no que tange ao estabelecimento do valor 
venal dos imóveis pela Administração Pública Municipal, com base nas suas características e condições peculiares levando-se 
em conta, entre outros fatores, sua forma, dimensão, utilização, localização, conservação e estado da construção, valores das 
áreas vizinhas ou localização em zonas economicamente  equivalentes, custo unitário das construções bem como os valores 
aferidos no mercado imobiliário local;

 Considerando a necessidade de atualização do índice PGV dos imóveis localizados no Município de Guarapuava, em 
razão da atual defasagem de valor venal;

 Considerando o relatório da Comissão Técnica Avaliadora, instituída pela Portaria nº 1143/2022, com objetivo de atuali-
zação da PGV;

 Considerando o compromisso desta Administração com os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, transpa-
rência, publicidade e eficiência,

DECRETA

 Art. 1º O índice da Planta Genérica de Valores constante no Anexo III da Lei Complementar Municipal nº 1.108/2001 
– Código Tributário Municipal, alterado pela Lei Complementar Municipal nº 174/2022, será atribuído em conformidade com o 
disposto neste Decreto.

 Art. 2º Ficam estabelecidos os índices para os imóveis localizados no Município de Guarapuava, de acordo com Anexo 
I deste Decreto, conforme previsão dada pelo Artigo 146 da Lei Complementar Municipal Nº 1.108/2001. 
 Parágrafo Único. Os índices aplicados poderão ser revisados, a qualquer tempo, pela Comissão da PGV, de acordo 
com estabelecido no parágrafo 2º do artigo 146 da Lei Complementar nº 1.108/2001, com redação dada pela Lei Complementar 
Municipal nº 174/2022.

 Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.
 
 Guarapuava, 22 de dezembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 10045/2022
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, 

DECRETA

 Art. 1º. Conforme determina o artigo 324, da Lei Municipal nº 1.108 de 26 de novembro de 2001, alterado pela Lei Muni-
cipal nº 1434, de 21 de dezembro de 2004, o lançamento do ISS Fixo para prestadores de serviços caracterizados como profis-
sionais autônomos, para o exercício de 2023, ocorrerá da seguinte forma:

I – para pagamento à vista, em cota única, será concedido desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor do referido 
imposto;
II – o pagamento poderá ser parcelado em no máximo 7 (sete) parcelas, cujo valor mínimo estipulado por parcela será de 
01 UFM – Unidade Fiscal do Município;
III – o vencimento para pagamento à vista, em cota única, fica estipulado para o dia 31 de maio de 2023 e, optando-se pelo 
parcelamento, os vencimentos das parcelas serão os seguintes:
a) 1ª parcela – 31 de maio de 2023;
b) 2ª parcela – 30 de junho de 2023;
c) 3ª parcela – 31 de julho de 2023;
d) 4ª parcela – 31 de agosto de 2023;
e) 5ª parcela – 29 de setembro de 2023;
f) 6ª parcela – 31 de outubro de 2023;
g) 7ª parcela – 30 de novembro de 2023.

 Parágrafo único. Nos meses em que a data do vencimento da parcela não coincidir com dia útil, fica automaticamente 
postergado o vencimento da parcela para o primeiro dia útil subsequente.
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 Art. 2º As revisões previstas na Lei Municipal nº 1.108/2001 – Código Tributário Municipal, deverão ser requeridas no 
protocolo geral do Município, dirigido à Secretaria Municipal de Finanças até o dia 31 de maio de 2023.

 Art. 3º Conforme determina o artigo 323, § 2º (redação dada pela Lei Municipal nº 055/2015) da Lei Municipal nº 
1.108/2001 – Código Tributário Municipal, para fins de cálculo do ISS Fixo para prestadores de serviços caracterizados como 
profissionais autônomos, a Unidade Fiscal do Município (UFM) será corrigida anualmente, de acordo com o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 

 Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

 Guarapuava, 22 de dezembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 10046/2022
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, 

DECRETA

 Art. 1º Conforme determina o artigo 324, da Lei Municipal nº 1.108 de 26 de novembro de 2001, alterado pela Lei Muni-
cipal nº 1434, de 21 de dezembro de 2004, o lançamento da Taxa de Verificação de Funcionamento Regular, para o exercício de 
2023, ocorrerá da seguinte forma:
I – para pagamento à vista, em cota única, será concedido desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor da referida taxa;

II – o pagamento poderá ser parcelado em no máximo 7 (sete) parcelas, cujo valor mínimo estipulado por parcela será de 
01 UFM – Unidade Fiscal do Município;
III – o vencimento para pagamento à vista, em cota única, fica estipulado para o dia 31 de maio de 2023 e, optando-se pelo 
parcelamento, os vencimentos das parcelas serão os seguintes:
a) 1ª parcela – 31 de maio de 2023;
b) 2ª parcela – 30 de junho de 2023;
c) 3ª parcela – 31 de julho de 2023;
d) 4ª parcela – 31 de agosto de 2023;
e) 5ª parcela – 29 de setembro de 2023;
f) 6ª parcela – 31 de outubro de 2023;
g) 7ª parcela – 30 de novembro de 2023.

 Parágrafo único. Nos meses em que a data do vencimento da parcela não coincidir com dia útil, fica automaticamente 
postergado o vencimento da parcela para o primeiro dia útil subsequente.

 Art. 2º As revisões ou isenções previstas na Lei Municipal nº 1.108/2001 deverão ser requeridas no Protocolo Geral do 
Município, dirigido à Secretaria Municipal de Finanças até o dia 31 de maio de 2023.

 Art. 3º Conforme determina o artigo 323, § 2º (redação dada pela Lei Municipal nº 055/2015) da Lei Municipal nº 
1.108/2001 – Código Tributário Municipal, para fins de cálculo da Taxa de Verificação de Funcionamento Regular e taxas agrega-
das, a Unidade Fiscal do Município (UFM) será corrigida anualmente, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA. 

 Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

 Guarapuava, 22 de dezembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 10047/2022
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, 

DECRETA

 Art. 1º Conforme determina o artigo 324, da Lei Municipal nº 1.108 de 26 de novembro de 2001, alterado pela Lei Munici-
pal nº 1434, de 21 de dezembro de 2004, o lançamento de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano para o exercício de 2023, 
ocorrerá da seguinte forma:

I – para pagamento à vista, em cota única, será concedido desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor do referido 
Imposto;
II – o pagamento poderá ser parcelado em no máximo 07 (sete) parcelas, cujo valor mínimo estipulado por parcela será 
de R$ 10,00 (dez reais);
III – o vencimento para pagamento à vista, em cota única, fica estipulado para o dia 12 de junho de 2023 e, optando-se 
pelo parcelamento, os vencimentos das parcelas serão os seguintes:
a) 1ª parcela – 12 de junho de 2023;
b) 2ª parcela – 10 de julho de 2023;
c) 3ª parcela – 10 de agosto de 2023;
d) 4ª parcela – 11 de setembro de 2023;
e) 5ª parcela – 10 de outubro de 2023;
f) 6ª parcela – 10 de novembro de 2023;
g) 7ª parcela – 11 de dezembro de 2023.

 Parágrafo único. Nos meses em que a data do vencimento da parcela não coincidir com dia útil, fica automaticamente 
postergado o vencimento da parcela para o primeiro dia útil subsequente.

 Art. 2º As revisões previstas na Lei Municipal nº 1.108/2001 – Código Tributário Municipal, deverão ser requeridas por 
meio do protocolo digital do Município, dirigido à Secretaria de Finanças /Departamento de Arrecadação e Fiscalização até o dia 
12 de junho de 2023.

 Art. 3º As imunidades ou isenções previstas na Lei Municipal nº 1.108/2001 – Código Tributário Municipal, artigos 137 
ao 141, e as alterações e inclusões realizadas pela Lei Complementar nº 090/2018, deverão ser solicitadas mediante protocolo 
encaminhado à Secretaria de Finanças / Depto de Arrecadação e Fiscalização entre os meses de abril a novembro de 2023.

 Art. 4º Conforme determina o artigo 146, parágrafo único, Inciso IV e o artigo 323, § 2º (redação dada pela Lei Municipal 
nº 055/2015) da Lei Municipal nº 1.108/2001 – Código Tributário Municipal, para o lançamento do IPTU – Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano do exercício de 2023 será aplicado o Índice de Atualização Monetária (IPCA – Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo), fornecido pelo Governo Federal, do período de dezembro de 2021 à novembro de 2022, equivalente a 5,90% (cinco 
vírgula noventa porcento), observado ainda o disposto no artigo 10º da Lei Complementar nº 174/2022.

 Art. 5º Conforme determina o artigo 323, § 2º (redação dada pela Lei Municipal nº 055/2015) da Lei Municipal nº 
1.108/2001 – Código Tributário Municipal, para fins de cálculo das taxas e contribuições agregadas ao IPTU, a Unidade Fiscal do 
Município (UFM) será corrigida anualmente, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 

 Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.
 
 Guarapuava, 22 de dezembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DEPARTAMENTO DE CONTADORIA GERAL



28 de dezembro, Veiculação 28/12/2022 Ano XXVIII - Nº 2526 Boletim Oficial do Município -  19



28 de dezembro, Veiculação 28/12/2022 Ano XXVIII - Nº 2526 Boletim Oficial do Município -  20



28 de dezembro, Veiculação 28/12/2022 Ano XXVIII - Nº 2526 Boletim Oficial do Município -  21



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  2228 de dezembro, Veiculação 28/12/2022 Ano XXVIII - Nº 2526 Boletim Oficial do Município -  22


