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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 12 de março de 2021
Veiculação: 12 de março de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2055

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 8584/2021

DECRETOS

LEI Nº 3166/2021

LEIS

Altera a denominação do Aeroporto de Guarapuava e estabe-
lece 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 O Aeroporto de Guarapuava “Tancredo Thomás de Fa-
ria” denominado pela Lei municipal nº 153/1958 passará a ser 
denominado como “Aeroporto Regional de Guarapuava – Tan-
credo Thomás de Faria”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições contrárias.

Guarapuava, 12 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

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

DECRETA

Art. 1º Altera o art. 19 do Decreto nº 8578/2021, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 19. A Administração direta e indireta do Município de Gua-
rapuava, ressalvados os serviços essenciais, não terá atendi-
mento ao público até às 5 (cinco) horas do dia 17 (dezessete) 
de março de 2021.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 12 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 379/2021

PORTARIAS

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

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar o servidor Antonio Carlos Ilencio, Carteira de 

Habilitação nº 07377151760, lotado na Secretaria Executiva, 
para dirigir veículos leves oficiais do Município de Guarapua-
va, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida 
pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, 
mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, com 
validade até 30 de junho de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 10 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, ___ de ____________ de ____________.

____________________________
NOME:

MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 

DEPARTAMENTO/UNIDADE:
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

PORTARIA Nº 388/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores responsáveis pela gestão e 
fiscalização, conforme disposto no Decreto nº 7545/2019, em 
decorrência da formulação contida na Requisição Preliminar 
nº 184/2021, emitida pela Secretaria Municipal de Políticas 
Públicas para as Mulheres, que tem por objeto a Contratação 
de empresa especializada em Serviços técnicos profissionais – 
Palestra/ Webinário: 
I – Gestor: Eleni Castro Rodrigues, CPF nº 026.199.259-75, 
RG nº 7.034569-2;
II – Fiscal: Andresa do Amaral, CPF nº 076.257.009-17, RG nº 
10.487.253-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 11 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 389/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
164 da Lei Complementar nº 120/2020, considerando o ofício 
nº 018/2021;

R E S O L V E

Art.1º Autorizar o afastamento dos servidores públicos muni-
cipais, abaixo relacionados, sem prejuízo dos vencimentos, 
vantagens e ascensão funcional, eleitos(as) e empossados(as) 
para cumprirem o período de mandato sindical até 07 de maio 
de 2022, junto ao Sindicato dos Servidores, Funcionários Pú-
blicos e Professores Municipais de Guarapuava – SISPPMUG:
I -  Joelson de Moraes Ribas, Presidente;
II -  Clair Simões Rodrigues, Vice-Presidente;
III -  Rafaela Mezzomo Contessotto, Secretária Geral;
IV -  Cristiane Aparecida Wainer, Secretária de Finanças.
Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2021, revogando a 
Portaria nº 033/2021 e as disposições contrárias.

Guarapuava, 12 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
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O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear a servidora MARIE RIBEIRO PEREIRA, porta-
dora da RG nº. 11015249-3 e CPF 074.683.369-54, para exer-
cer o cargo em comissão de Assessora de Gabinete Parlamen-
tar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da LC 
61/2016, lotado no gabinete do Ver. Alessandro Jorge Oreiko. 

Art. 2º  O cargo de Assessor de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Desempenhar funções internas e ex-
ternas, segundo diretrizes e orientação superior do vereador 
responsável ou superior; minutar projetos de lei, resoluções, 
emendas parlamentares e as respectivas justificativas, enca-
minhando os mesmos ao Departamento legislativo para a cor-
reta formatação e inserção nos sistemas legislativos, visando 
a tramitação legal; executar trabalhos de redação e resumo de 
acompanhamento de reuniões e comissões; auxiliar na reali-
zação de pesquisas, estudos e elaboração de informações de 
interesse do Gabinete; elaborar pedidos de informação e res-
pectivas repostas, colaborar na organização de audiências pú-
blicas ou reuniões que devam ser promovidas pelo Vereador; 
auxiliar nos processos legislativos de interesse e autoria do 
gabinete, tais como requerimentos, projetos de leis, correspon-
dências, atendimento ao público, e outras funções correlatas 
de assessoramento, entre outras, desempenhar funções inter-
nas e externas, seguindo orientação superior; efetuar serviços 
de recepção no gabinete da presidência; redação, digitação, 
organização de arquivos , indicações e pedidos do presidente 
na qualidade de vereador; expedir convites e anotar todas as 
providências necessárias ao assessoramento formal do parla-
mentar; promover o registro de nome e endereço completo de 
autoridades, lideranças e cidadãos de interesse do vereador.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 11 de março 
de 2021, (11/03/2021), revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 28 de fevereiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA

DECRETO Nº 56/2021
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