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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 07 de dezembro de 2017
Veiculação: 07 de dezembro de 2017

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIII Nº 1247

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

DECRETO Nº 6425/2017

DECRETOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que determina a Súmula Vinculante nº 33, bem como o que consta no processo nº 027/2017 de 05/04/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Margarida Moreira, matrícula nº 75000, ocupante do Car-
go de Servente de Limpeza, Nível 18, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 
1.087,65 (um mil e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), mensais e proporcionais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, 
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da 
PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 30 de novembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6435/2017
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DECRETO Nº 6436/2017
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DECRETO Nº 6438/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto 
no Art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, Art. 63, inciso IV da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Art. 1º Os Órgãos e Unidades orçamentárias do Poder Executivo, constantes dos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social 
deverão cancelar, parcialmente e/ou totalmente os restos a pagar, inscritos em 2016 e 2017, assim como nos demais exercícios 
anteriores, não processados que não tenham sido pagos até o encerramento do exercício financeiro de 2017 e que atendam os 
seguintes quesitos: 
I – os contratos, convênios ou instrumentos correlatos que não tenham sido oficialmente formalizados; 
II – a contraprestação de bens, serviços ou obras que não foram comprovadamente executadas a sua face de processamento 
ou liquidação da despesa; 
III – oriundos de processos licitatórios e contratos que não tenham sido homologados até 31 de dezembro de 2017, inclusive nos 
casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 
Art. 2º Os valores que vierem a ser reclamados em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste decreto poderão 
ser atendidos a conta de lotação, constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no 
exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 07 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6439/2017
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DECRETO Nº 6440/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal nº 2.482/2015, e

CONSIDERANDO a realização de Consulta Pública relativa à eventual delegação, por meio de concessão administrativa, da 
prestação de serviços de substituição, modernização e manutenção do parque de iluminação pública do Município de Guarapu-
ava, Estado do Paraná;

CONSIDERANDO os princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade, previstos expressamente no artigo 37, caput, da 
Constituição Federal;

CONSIDERANDO o princípio da isonomia, consoante previsto no artigo 3º, caput, da Lei Federal nº 8.666/1993;

CONSIDERANDO as diretrizes de (i) eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da socieda-
de; (ii) respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução; e (iii) 
transparência dos procedimentos e das decisões; previstas no artigo 4º, incisos I, II e V, da Lei Federal nº 11.079/2004;

CONSIDERANDO o interesse da Administração Pública Municipal em conferir o maior grau de publicidade e transparência pos-
sível a todos os procedimentos que auxiliem em uma eventual celebração de Parceria Público-Privada (PPP);

CONSIDERANDO, por fim, o interesse da Administração Pública Municipal em dialogar com todos os agentes envolvidos nas 
tomadas de providências que viabilizem a futura celebração de PPP, em especial, a sociedade civil e a sociedade empresarial.

RESOLVE

Art. 1º Fica aberta a possibilidade do Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município de Guarapuava 
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realizar reuniões com pessoas jurídicas que se constituam em sociedade empresarial, de acordo com as condições abaixo esti-
puladas.
Parágrafo único. As reuniões serão realizadas no período compreendido entre os dias 10 (dez) a 19 (dezenove) de janeiro de 
2.018 (dois mil e dezoito).

Art. 2º As reuniões serão solicitadas, entre as datas de 11/12/2017 a 09/01/2018, por meio de link acessível no sítio eletrônico do 
Município, sendo que o interessado deverá fornecer, obrigatoriamente, as seguintes informações:
I – razão social (nome empresarial) e nome fantasia;
II – número de CNPJ;
III – endereço completo (logradouro, número, bairro e município);
IV – nome completo de seu representante legal;
V – razões que demonstrem o interesse e a pertinência do solicitante com o objeto da PPP;
VI – data e horário de preferência para a realização da reunião;
VII – telefone e endereço eletrônico para contato.

Art. 3º O Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município em posse das informações, pelo voto da maio-
ria absoluta de seus integrantes, decidirá quanto à realização, ou não, da reunião.
Parágrafo primeiro. Na hipótese de indeferimento da solicitação de reunião, o Conselho Gestor consignará em ata os motivos do 
indeferimento.
Parágrafo segundo. Na hipótese de deferimento do pedido de reunião, o Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-
-Privada do Município definirá a data e horário de realização, fazendo sua comunicação ao interessado por meio do endereço 
eletrônico indicado.

Art. 4º As reuniões ocorrerão, preferencialmente, na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito Municipal.
Parágrafo único. As reuniões serão gravadas, mediante a captura de imagens e sons, e seu conteúdo será disponibilizado, no 
sítio eletrônico do Município, em até 05 (cinco) dias úteis de sua realização.

Art. 5º A duração das reuniões não poderá exceder a 60 (sessenta) minutos.

Art. 6º As reuniões serão realizadas, obrigatoriamente, com a presença de, no mínimo, 03 (três) membros do Conselho Gestor 
do Programa de Parceria Público-Privada do Município.

Art. 7º O representante legal da pessoa jurídica solicitante deverá apresentar, no início da reunião, documentos que comprovem 
sua condição.
Parágrafo único. O desrespeito à determinação do caput, ou a apresentação de documentos que não comprovem a condição de 
representante legal, implicará no cancelamento da reunião.

Art. 8º O solicitante que deixar de comparecer à reunião, ou tiver sua reunião cancelada, não poderá formular novo pedido.

Art. 9º A realização das reuniões não constitui obrigação do Município, sendo que reuniões previamente deferidas e agendadas 
pelo Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Município poderão ser canceladas de acordo com o interesse 
público e a conveniência administrativa.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Guarapuava,07 de dezembro de 2.017.

César Augusto CarolloSilvestri Filho
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 951/2017

PORTARIAS

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

R E S O L V E

Art. 1º - Designar membros para compor a Comissão de Ava-
liação e Julgamento – CAJ, que tem a finalidade de organizar 
o Processo Seletivo Simplificado – PSS, cujo objetivo é a con-
tratação em caráter temporário, para o atendimento de interes-
se público da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao 
cargo de profissional em Veterinária.
I - Representantes do Poder Executivo Municipal
a) Elizangela Coradassi – cargo: Veterinário.;
b) Francisco Sani Kramer Pedroso – cargo: Professor;
c) João Adeilson de Siqueira Ferreira – cargo: Auxiliar de Saú-
de Bucal.
II - Representante do Sindicado dos Servidores, Funcionários 
Públicos e Professores Municipais de Guarapuava – SISPP-
MUG
a)Rafaela Mezzomo Contessotto – cargo: Psicóloga.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 06 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

J U S T I F I C A T I V A

Abertura de Processo Seletivo Simplificado para contratação 
de VETERINÁRIO.

CONSIDERANDO o disposto no Inciso VI, da Lei Municipal nº 
1980/2011;
CONSIDERANDO os Memorandos nº 170/2017 - SEMAGRI 
e 175/2017 – SEMAGRI, solicitando a abertura de processo 
seletivo para a contratação de Veterinário,  para suprir tempo-
rariamente a falta de servidor, em caráter emergencial;
CONSIDERANDO o parecer jurídico nº 1982/2017;
CONSIDERANDO a necessidade do Município em atender 
com prioridade a demanda da área de Saúde Sanitária/Agri-
cultura.
Justifica-se a abertura de Processo Seletivo Simplificado - PSS 
para a contratação de  Veterinário, haja vista a necessidade de 
suprimento da demanda desse profissional até a abertura de 
concurso público para o preenchimento desse cargo, visto a 
extrema necessidade em desempenhar suas atividades junto 
a Secretaria Municipal de Agricultura, do Município de Guara-
puava, afim de garantir a fiscalização sanitária de frigoríficos 
até a realização de novo concurso público para provimento de 
cargos efetivos.
Em razão da Lei federal nº 1283/1950, que dispõe a inspeção 
industrial e sanitária dos produtos de origem animal, estabe-
lece obrigatoriamente da prévia fiscalização. Essa inspeção é 
uma ação direta, privativa e não delegável dos órgãos do poder 
público, sendo atividade exclusiva do Médico Veterinário. Atu-
almente o SIM/POA possui 45 estabelecimentos registrados 
(dentre eles dois abatedouros) e conta com dois profissionais 
da área, para as atividades de inspeção e fiscalização, portan-
to o quadro de pessoal insuficiente para atender a demanda 
crescente nos últimos meses. Diante disso a administração 
municipal necessita com urgência a contratação desse profis-

sional para suprir a demanda apresentada, haja vista que a 
falta de fiscalização sanitária poderá ocasionar em danos de 
consequência irreparáveis a população, resultando em prejudi-
cialização da saúde pública.
Assim, está sendo ofertada pelo presente PSS, com validade de 
12 (doze) meses, de acordo com a Lei Municipal nº 1980/2011, 
01 (uma) vaga para a função de Veterinário.
Por fim, em razão da solicitação da Secretaria Municipal de 
Agricultura e parecer técnico nº 08/2017 favorável da Secreta-
ria Municipal de Finanças, AUTORIZO a abertura do Processo 
Seletivo Simplificado – PSS, para a contratação de Veterinário, 
por prazo determinado.

Guarapuava, 05 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 952/2017
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 Conceder à Comissão de Processo Administrativo, ins-
tituída pela Portaria nº 634/2017, dilação de prazo por mais 90 
(noventa) dias, a partir de 20 de novembro de 2017.

Art. 2º Findo o prazo de 90 (noventa) dias, a comissão deverá 
apresentar relatório final.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 20 de novembro de 2017.

Guarapuava, 06 de dezembro de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 953/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
5º, do Decreto nº 6068/2017:

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor abaixo relacionado, em substituição 
a servidora Marja Lucia Sá – Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico e Inovação, nomeada pela portaria n.º 
894/2017, para compor a Comissão Especial de Avaliação para 
o Chamamento Público, que se destina a seleção projetos de 
tecnologias sustentáveis, para utilização de espaços públicos 
do Município de Guarapuava:
I – Saulo Vinicius Kuster da Silva – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 07 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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AVISO DE CONSULTA PÚBLICA
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA DE PARCERIA PÚBLICO-

-PRIVADA
O Presidente do Conselho Gestor do Programa de Parceria 
Público-Privada do Município de Guarapuava, em cumprimento 
ao disposto no art. 10, inciso VI, da Lei Federal nº 11.079/2004, 
e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 11 
da Lei Municipal nº 2.482/2015, TORNA PÚBLICO que reali-
zará processo de licitação cujo objeto será a delegação, por 
meio de concessão administrativa, da prestação de serviços de 
substituição, modernização e manutenção do parque de ilumi-
nação pública do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, 
os quais se justificam pela necessidade de desenvolvimento, 
atualização, ampliação, eficientização energética, operação e 
manutenção da rede municipal de iluminação pública, nela in-
cluídas todas as unidades de iluminação pública localizadas 
dentro do perímetro do Município de Guarapuava. O prazo da 
concessão será de 20 (vinte) anos, com valor de investimen-
to acima de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de 
reais). Para fins de consulta pública os documentos estarão 
disponíveis no sítio eletrônico http://www.guarapuava.pr.gov.br/
projeto-de-iluminacao-publica/, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a 
partir de 08 (oito) de dezembro de 2017.
Guarapuava-PR, 05 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 
Presidente do Conselho Gestor do Programa de Parceria 

Público-Privada

RECURSOS HUMANOS
Extrato Processo Administrativo Disciplinar

Nº POR-
TARIA/
ANO

ASSUNTO CONCLU-
SÃO

Porta-
ria nº 
657/2017

PROCESSO ADM DISCIPLINAR - 
em desfavor do Servidor VITOR 
HUGO FONSECA, Cargo de AU-
XILIAR DE SAÚDE BUCAL, por 
supostos ilícitos previstos nos  
Artigos 210 e 211, ambos das Lei 
Complementar nº 060/2016.

Suspen-
são de 05 
(cinco) 
dias

Porta-
ria nº 
248/2017

PROCESSO ADM DISCIPLINAR - 
em desfavor do Servidor CESAR 
ANTONIO BITTENCOURT JU-
NIOR, Cargo de COORDENADOR 
DE PROGRAMA DE TRABALHO 
E RENDA, por supostos ilícitos 
previstos no Artigo 210, da Lei 
Complementar nº 060/2016.

Repreen-
são

NDRH, 06/12/2017.

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
OBJETO: CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO – 
PROCESSO SELETIVO
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
EDITAL CONVOCAÇÃO Nº. 010/17

NDRH – NÚCLEO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS

O NDRH do Município de Guarapuava, no uso de suas atribui-
ções, torna público o nome dos Candidatos, que NÃO COM-
PARECERAM ou NÃO PREENCHERAM os requisitos exigidos 
para assumir suas funções, conforme abaixo:
Processo Seletivo Simplificado nº 001/17
Edital nº: 010/17

Função: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
INSC. NOME CLAS.
51 Marina Dos Santos de Oliveira 16º

Função: CIRURGIÃO DENTISTA
INSC. NOME CLAS.
199 Mariana Rinaldi 13º

Função: MÉDICO GENERALISTA DE ESF
INSC. NOME CLAS.
16 Marcos Anderson Kosteczka 16º
269 Felipe Augusto Ferreira da Silva 17º

NDRH, 07 de dezembro de 2017.

Contratado Período de 
Contrato

Salário Ini-
cial

FABIANA GALVÃO DOS 
SANTOS PEREIRA DE 
LIMA

06/12/2017 a 
05/12/2018

R$ 1.347,57

NDRH, 07/12/2017.

AUTORIZAÇÃO  PRECÁRIA
Guarapuava, 13 de novembro de 2017.
À
Zelinda Climaco  Housni

Em virtude da necessidade da adequação do uso dos espaços 
públicos com fins comerciais, até a realização do certame lici-
tatório, com a finalidade de regularizar a exploração da ativida-
de recreativa dos PEDALINHOS e comerciais na lanchonete e 
bilheteria, na estrutura existente na Lagoa das Lágrimas, Gua-
rapuava, acesso pela Rua Professor Becker, fica autorizado, 
de forma precária o uso do referido espaço público a ZELINDA 
CLIMACO  HOUSNI, portadora do RG nº 2.140.108-0 SSP-PR 
e inscrita no CPF sob nº 809.164.149-49, a partir da presente 
data até 1º/07/2018, ou até realização de certame licitatório, 
onde será notificada detentora da autorização, com 15 (quinze) 
dias de antecedência, da publicação do edital de cessão de 
uso do referido espaço público, em que a autorizada estará 
sujeita a participar do certame para eventual permanência da 
atividade desenvolvida.
No período que durar a Autorização Precária de Uso de Espa-
ço Público, fica o solicitante, responsável por todos os gastos 
com a manutenção do local, bem como eventuais danos ao 
patrimônio ou a outros que incorrerem.
Atenciosamente,

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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CONTABILIDADE
TERMO DE FOMENTO Nº 031/2017

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TURISMO, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL e a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MU-
NICÍPIO DE GUARAPUAVA – CARMUG.

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. CESAR AUGUSTO 
CAROLLO SILVESTRI FILHO, CPF nº 032.157.469-99 e, de 
outro lado, a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MU-
NICÍPIO DE GUARAPUAVA - CARMUG, pessoa jurídica de di-
reito privado, com sede na Avenida Sebastião de Camargo Ri-
bas, 2.124 sala 08, CEP 85055-000, em Guarapuava, Estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 10.249.898/0001-90, neste 
ato representada por sua presidente, senhora LEDANI APA-
RECIDA FERRI GHILARDI, brasileira, natural de Guarapua-
va, Estado do Paraná, casada, agropecuarista, portadora da 
Cédula de Identidade Civil RG nº 5.263,923-9, expedida pelo 
Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF/MF sob nº. 
612.471.969-87, residente e domiciliada na localidade de São 
Pedro – Distrito do Guairacá – Guarapuava-PR, CEP 85.100-
000, de ora em diante denominados simplesmente MUNICÍPIO 
e ENTIDADE, respectivamente, partes que resolvem celebrar 
o presente TERMO DE FOMENTO mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Termo de Fomento tem por objetivo o apoio finan-
ceiro por parte do Município a Organização da Sociedade Ci-
vil, sem fins lucrativos, abrangidos pelo Decreto municipal Nº 
5863/2017 de 24/01/2017, com a finalidade desta executar o 

projeto FEIRA SOLIDÁRIA, o qual visa:
a) Apoio à comercialização de produtos agropecuários, basi-
camente produzidos por agricultores familiares e que têm na 
comercialização o maior entrave para a permanência na ativi-
dade; 
b) Fornecimento através de permuta, na proporção de 5 para 1 
(um quilo de alimento por cinco quilos de recicláveis) produtos 
agropecuários produzidos por agricultores familiares para cata-
dores de materiais recicláveis; famílias que estão em situação 
de insegurança alimentar e nutricional e pessoas e/ou famílias 
cadastradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social 
que estejam em situação de vulnerabilidade social.;
c) Retirada do meio ambiente de materiais passíveis de recicla-
gem, os quais são lançados pela população nas ruas, terrenos 
baldios, córregos ou levados ao aterro sanitário municipal, oca-
sionando a diminuição de seu tempo de vida útil.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará à ENTIDADE até 
o valor de R$ 605.000,00 (Seiscentos e cinco mil reais), em 
12 parcelas mensais, sendo 11 parcelas de até R$ 50.416,66 
(Cinqüenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e 
seis centavos) e 1 parcela de até R$ 50.416,74 (Cinqüenta  
mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e quatro centa-
vos), valor constante de Documentação Fiscal emitida men-
salmente aos agricultores fornecedores (nota de Entrada de 
Mercadorias), que deverá ser depositado e movimentado em 
conta específica no Banco do Brasil – Agência 0299-2 – Conta 
corrente Nº 89.387- 0, e utilizado conforme Plano de Aplicação 

constante no plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo 
Município.
Parágrafo Segundo: Os recursos repassados, enquanto não 
utilizados na sua finalidade, deverão ser aplicados financeira-
mente, conforme os termos do Decreto Municipal Nº 5863, em 
seu artigo 48, parágrafos 1º e 2º.
Parágrafo Terceiro: O Plano de trabalho a que se refere o 
objeto deste termo passa a fazer parte integrante do Termo, 
independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS

O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 
605.000,00 (Seiscentos e cinco mil reais), sendo liberado em 
parcelas mensais, conforme Plano de Trabalho apresentado 
pela CARMUG. 
Parágrafo Primeiro: Para receber o valor a ENTIDADE deverá 
apresentar Nota Fiscal de Entrada dos produtos, em nome dos 
agricultores fornecedores, além dos documentos constantes 
nos artigos 38 e 39 do Decreto Municipal 5863 e registrar men-
salmente as informações necessárias no Sistema Integrado do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná – SIT.
Parágrafo Segundo: A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada em Con-
ta Corrente específica para este Termo de Fomento, sendo: 
Banco do Brasil, Agência 0299-2, Conta Corrente 89.387-0.
Parágrafo Terceiro: É de responsabilidade exclusiva da EN-
TIDADE o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciá-
rios, fiscais e comerciais relativos ao seu funcionamento e ao 
adimplemento do termo de fomento, não se caracterizando res-
ponsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública 
pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto 
da parceria ou restrição à sua execução. 
Parágrafo Quarto: As parcelas dos recursos transferidos se-
rão liberadas em estrita conformidade com o cronograma de 
desembolso aprovado pelo Município. As parcelas serão reti-
das até o saneamento, se houverem impropriedades previstas 
no Art. 48 da Lei 13019/2014, itens I, II e/ou III.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
30 de novembro de 2018, oficializado após a data da assina-
tura de ambas as partes e publicação no Boletim Oficial do 
Município.
Parágrafo Único: Aditamentos a este Termo de Fomento so-
mente serão realizados de acordo com solicitação da ENTIDA-
DE e se houver o interesse do MUNICIPIO.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da Dotação Orçamentária nº 33.90.50.53.99, da Secretaria 
Municipal de Agricultura no valor de R$ 225.000,00 (Duzentos 
e vinte e cinco mil reais); no valor de R$ 190.000,00 (Cento 
e noventa mil reais) da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social e no valor de R$ 190.000,00 (Cento e 
noventa mil reais) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas MENSALMENTE ao MUNICÍPIO 
dos recursos recebidos e também INCLUINDO AS INFORMA-
ÇÕES no Sistema Integrado de Transferências – SIT, de acor-
do com as exigências contidas na Resolução nº 028/2011 e 
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nas Instrução Normativa 61 do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, com o fechamento da prestação de conta de cada 
bimestre, de acordo com as exigências contidas nas Resolu-
ções Nº 028/2011, 046/2014 e Instrução Normativa 61/2011 do 
TCE/PR e demais legislações da área.
O MUNICIPIO terá como Fiscal do Termo de Fomento junto 
ao SIT/TCE o Sr. Luciano Werner, CPF. 971.238.549-34, que 
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo de Fomento, 
conforme Resolução 28/2011 - IN 61/2011do TCE/PR.       
Parágrafo Primeiro: Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
Legislação Fiscal (ex. nota fiscal de entrada, comprovantes de 
depósitos bancários, etc.).
Parágrafo Segundo: Os repasses deverão estar em conformi-
dade com o Plano de Trabalho, sendo vedada a transferência 
de valores superiores ao estabelecido neste. O Plano de Tra-
balho poderá ser ajustado no período do Termo de Fomento, 
sendo válido somente após a aprovação do MUNICIPIO.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO

O MUNICÍPIO nomeia como Gestor/Fiscal do Termo de Fo-
mento o Sr. LUIZ CARLOS DALLA VECHIA, matrícula nº. 
16.571-9 RG nº 3.954.119-0 e CPF nº. 630.809.409-97, que 
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo de Fomento, 
conforme legislação do TCE/PR, através de visitas, emissão 
de relatórios e solicitação de documentos que comprovem a 
correta execução da aplicação dos recursos.
Parágrafo Primeiro: A fiscalização, nos termos do art. 20 da 
Resolução 28/2011, poderá ocorrer a qualquer tempo pelo 
Gestor/Fiscal, órgãos e sistemas de controle.
Parágrafo Segundo: Os responsáveis pelos trabalhos de 
acompanhamento e fiscalização, ao terem conhecimento de 
quaisquer desvios ou irregularidades, deverão informar imedia-
tamente ao Município, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo Terceiro: O Gestor/Fiscal deverá registrar os rela-
tórios de Fiscalização realizados no período de execução e o 
Termo de Cumprimento de Objetivos no Sistema Integrado de 
Transferências – SIT.

CLAUSULA SÉTIMA – DAS PRERROGATIVAS
a)A Prefeitura Municipal de Guarapuava poderá assumir ou 
transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso 
de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a 
evitar a sua descontinuidade;
b)Haverá o livre acesso dos servidores da Prefeitura Municipal 
de Guarapuava, assim como, do Controle Interno e do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná correspondente ao processo, 
aos documentos, às informações referentes aos instrumen-
tos da transferência dos recursos, regulamentada pela Lei Nº 
13019, de 31 de julho de 2014, bem como aos locais da exe-
cução do objeto;
c)Haverá a possibilidade da rescisão do presente Termo, a 
qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e de-
limitações claras de responsabilidades, além da estipulação de 
prazo mínimo de antecedência para publicidade da sua inten-
ção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
d) Haverá a responsabilidade exclusiva da CARMUG 
pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de cus-
teio, de investimento e de pessoal.

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO providenciará a publicação deste instrumento no 

prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Município.

CLAÚSULA NONA – RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este Termo de Fomento poderá ser rescindido automatica-
mente independentemente da formalização de instrumento, no 
caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, es-
pecialmente quando constatadas as seguintes situações:
a)Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo atestado pelo fiscal;
b)A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo Único – A inexecução total ou parcial do objeto des-
te Termo por parte da ENTIDADE importará na suspensão dos 
repasses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, 
além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ain-
da, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍ-
PIO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE de eventual saldo 
de recursos ao MUNICÌPIO, na data de encerramento, denún-
cia ou rescisão deste Termo de Fomento, conforme abaixo dis-
criminado:
a) Efetuar em nome da Prefeitura Municipal de Guarapuava o 
recolhimento dos saldos ou a devolução de valores não utili-
zados e os rendimentos financeiros, devidamente atualizados 
monetariamente 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 agos-
to de 1967;
b) Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções 
de valores não aplicados, bem como de rendimentos financei-
ros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Fi-
nanceiro da Prefeitura Municipal de Guarapuava.
Parágrafo Único - A ENTIDADE deverá ainda restituir ao MU-
NICÌPIO o valor transferido, atualizado monetariamente desde 
a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da 
legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:
a)Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo de Cooperação;
b)Não for executado o objeto do Termo de Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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 privilegiados que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes.
Em qualquer situação que ocorram casos não previstos nes-
te Termo, serão utilizados os termos do Decreto Municipal 
5863/2017 e da Lei 13019/2014.
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, 30 de novembro de 2017.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TURISMO
ITACIR JOSÉ VEZZARO

Secretário Municipal de Agricultura e Turismo
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CELSO ALVES DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Meio Ambiente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL

ARI MARCOS BONA
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social

CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA - CARMUG

LEDANI APARECIDA FERRI GHILARDI
Presidenta da CARMUG

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
TERMO DE FOMENTO 031/2017

OBJETO: TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA-PR E A CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RU-
RAIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - CARMUG, PARA 
REALIZAÇÃO DO PROJETO “FEIRA SOLIDÁRIA”.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31 da Lei n.º 13.019/2014.

ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRAL DE AS-
SOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – 
CARMUG.
CNPJ: 10.249.898/0001-90. 
PROCESSO: PROTOCOLO 2017/9/17666
PARECER JURÍDICO: 1916/2017
VALOR REPASSE: R$ 605.000,00 (Seiscentos e cinco mil re-
ais)

JUSTIFICATIVA: 

Considerando as especificidades da Lei n.º 13.019/2014 quan-
to à
inexigibilidade do chamamento público, ato respaldado na 
mesma lei, em seu artº. 31.
A CARMUG – Central de Associações Rurais do Município 
de Guarapuava, entidade jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, fundada em 23/07/2007, declarada como utilidade 
pública através da Lei Municipal 1836/2009 de 06/10/2009, é 
legítima representante das Associações Rurais e Comunitárias 
do Município de Guarapuava, regida pelo seu Estatuto e Re-
gimento Interno. Guarapuava possui 3403 produtores rurais, e 
destes, 2683 são de agricultores familiares (78%), os quais são 
responsáveis por 75% da produção de alimentos para milhares 
de pessoas, inclusive no meio urbano. Estes pequenos produ-
tores rurais necessitam de ações públicas para melhorarem a 
sua produção, renda e qualidade de vida.
Neste contexto, a CARMUG se enquadra como de interesse 
público e recíproco por viabilizar a execução de projetos como 
o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Muni-
cipal e Estadual, Feira Solidária entre outros, pois congrega 
Associações Rurais, Assentamentos da Reforma Agrária e 
Quilombolas, que, individualmente, não tem condições de par-
ticipar desse processo.
O Termo de Fomento irá viabilizar a execução do projeto “Fei-
ra Solidária”, proporcionando a comercialização de produtos 
agropecuários oriundos da Agricultura Familiar, a retirada de 
materiais passíveis de reciclagem do meio ambiente e a distri-
buição, via permuta, de alimentos saudáveis, frescos e nutriti-
vos à famílias carentes dos distritos e bairros mais carentes do 
município

Guarapuava, 30 de novembro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Itacir Jose Vezzaro

Secretário Municipal de Agricultura

FUNDAÇÃO PROTEGER
AVISO

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS N.º 28/2017

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – 
FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência, devida-
mente autorizado, torna-se público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 28/2017
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Aquisição de jalecos e equipamentos de proteção 
individual (EPI’s), destinado a atender as unidades de acolhi-
mento desta Instituição. 
PORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Federal 
n.º 3.931/01, Decreto Federal n.º5.450/05, Decreto Federal n.º 
5.504/2005, Decreto Municipal n.º 1.168/2006, Decreto Munici-
pal n.º1.447/2007 e Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações 
posteriores.
DATA: 21/12/2017
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO E PROPOSTAS: 
Das 08h45min até as 08h59min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: 09h00min
LOCAL: Departamento de Licitações, localizado na Sede Admi-
nistrativa da Fundação Proteger, à Rua Barão do Rio Branco, 
1393, Bairro Centro, em Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRA: Karolini Tokarski
SOLICITAÇÃO DE EDITAL: Departamento de Licitações, situ-
ado à Rua Barão do Rio Branco, 1393, Bairro Centro, CEP: 
85015-300 – Guarapuava/PR telefone (42)3622-7204, aten-
dimento de segunda a sexta feira das 8h00min as 11h00min 
e das 13h00min as 18h00min, o fornecimento será em mídia 
para gravação de cd (CD/Pendrive) ou por meio eletrônico lici-
ta.proteger@guarapuava.pr.gov.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília – DF. 
Guarapuava, 04 de Dezembro de 2017.

LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN 
Presidente da Fundação Proteger

Retificação
Do Extrato da Dispensa de Licitação – Conserto de Secadoras 
de Roupas, publicado no Boletim Oficial do Município n° 1245 
de 25 de Novembro a 01 de Dezembro de 2017, Veiculação 
04/12/2017, pág. 11.

Onde se lê:
EXTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 30/2017

Leia - se:
EXTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 29/2017

Guarapuava, 05 de Dezembro de 2017.

LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente da Fundação Proteger
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2017

OBJETO: Aquisição de Material Pedagógico para atender as 
necessidades das Unidades de Acolhimento da Fundação de 
Proteção Especial da Juventude e Infância – Fundação Prote-
ger. Termo de Convênio n° 002/2016 – Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA 
JUVENTUDE E INFÂNCIA – Fundação Proteger.
CONTRATO N.º: 09/2017
CONTRATADA: SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO 
LTDA - EPP
VALOR CONTRATUAL: R$ 4.545,34 (Quatro Mil Quinhentos e 
Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)
VIGÊNCIA: 60 Dias
GESTOR DO CONTRATO: SIMONE DA SILVA MARQUES
DATA ASSINATURA: 05 de Dezembro de 2017 – 

Lidiane de Cassia Martins Andrade Vatrin.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 13/2017

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA 
JUVENTUDE E INFÂNCIA, com sede na Rua Barão do Rio 
Branco n° 1393, Bairro Batel, CEP: 85015-300, em Guarapu-
ava, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 
79.262.341/0001-95.
CONTRATADA: Empresa IDEAL GUAPO LTDA – ME, sito à 
Av. Vereador Serafim Ribas n° 2222 – Bairro: Boqueirão, CEP: 
85023-500, em Guarapuava, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ sob n° 03.626.094/0013-30. 
OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro em relação à Ata 
de Registro de Preços n° 13/2017 para os lotes 01 – Gasolina 
Comum no valor de R$ 3,75 (Três Reais e Setenta e Cinco 
Centavos) ficando reajustado para o valor de R$ 3,93 (Três 
Reais e Noventa e Três Centavos); e ao lote 02 – Etanol Álcool 
Combustível no valor de R$ 2,65 (Dois Reais e Sessenta e Cin-
co Centavos) ficando reajustado para o valor de R$ 2,85 (Dois 
Reais e Oitenta e Cinco Centavos).
VALOR REAJUSTADO: Lote 01 – Gasolina Comum 3,93 (Três 
Reais e Noventa e Três Centavos) e Lote 02 – Etanol Álcool 
Combustível R$ 2,85 (Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso II “d” e § 5° da Lei Fe-
deral n.° 8.666/93.

SURG
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 EDITAL DE RETIFICA-

ÇÃO

O Diretor Administrativo da SURG – Companhia de Serviços de 
Urbanização de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe 
são auferidas pelo Estatuto Social da Companhia, RETIFICA o 
Edital de nº 009/2017 – Extrato de Contratação ONDE SE LÊ 
Cargo: Eletricista LEIA-SE Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais.
As demais disposições do Edital 005/2012 – Edital de Convo-
cação permanecem inalteradas.
Guarapuava., 05 de Outubro de 2017.

Fernando Damiani Diretor Administrativo da SURG

CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO Nº 77/2017

O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapua-
va, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são con-
feridas por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear em virtude de habilitação no Concurso Públi-
co 01/2017, de acordo com o que dispõe o art. 37, inciso II 
da Constituição Federal e a Lei Complementar 61/2016, de 15 
de junho de 2016 e suas alterações posteriores, a servidora 
SILVANA NARDIN FEDRECHESKI, CPF 023.549.249-33, RG 
7.741.536-0, para exercer em caráter efetivo o cargo de Auxi-
liar de Serviços Gerais, tendo como remuneração a constante 
do anexo I da LC 61/2016, lotado na Diretoria de Gestão Ad-
ministrativa, no Departamento de Serviços Administrativos, a 
partir desta data.  
Art. 2º O cargo de Auxiliar de Serviços Gerais tem como fun-
ção: promover a higienização de mobiliários, equipamentos, pi-
sos, janelas, vidros e sanitários, preservando os ambientes de 
trabalho; zelar pela conservação de plantas e jardins; remover 
entulhos e lixo, auxiliar nos serviços de copa, executar outras 
tarefas correlatas. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 04 de dezembro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 78/2017
O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapua-
va, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são con-
feridas por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear em virtude de habilitação no Concurso Público 
01/2017, de acordo com o que dispõe o art. 37, inciso II da 
Constituição Federal e a Lei Complementar 61/2016, de 15 de 
junho de 2016 e suas alterações posteriores, o servidor AN-
DRÉ ELISEU BATISTA GUIMARÃES, CPF 090.804.469-04, 
RG 10.749.921-0, para exercer em caráter efetivo o cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, tendo como remuneração a cons-
tante do anexo I da LC 61/2016, lotado na Diretoria de Gestão 
Administrativa, no Departamento de Serviços Administrativos, 
a partir desta data.  
Art. 2º O cargo de Auxiliar de Serviços Gerais tem como fun-
ção: promover a higienização de mobiliários, equipamentos, pi-
sos, janelas, vidros e sanitários, preservando os ambientes de 
trabalho; zelar pela conservação de plantas e jardins; remover 
entulhos e lixo, auxiliar nos serviços de copa, executar outras 
tarefas correlatas. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 04 de dezembro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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DECRETO Nº 79/2017
O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapua-
va, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são con-
feridas por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear em virtude de habilitação no Concurso Público 
01/2017, de acordo com o que dispõe o art. 37, inciso II da 
Constituição Federal e a Lei Complementar 61/2016, de 15 de 
junho de 2016 e suas alterações posteriores, o servidor TIA-
GO STOCO CHEMIM, CPF 031.724.289-07, RG 7.049.741-7, 
para exercer em caráter efetivo o cargo de Oficial Administra-
tivo, tendo como remuneração a constante do anexo I da LC 
61/2016, lotado na Procuradoria Jurídica, a partir desta data.  
Art. 2º O cargo de Oficial Administrativo tem como função : 
Executar trabalhos afins de escritório em rotinas pré-estabe-
lecidas; realizar anotações e manuseios em ficha/sistemas/ 
programas; digitação, escaneamento de projetos, atas, resolu-
ções, requerimentos, etc;  organizar e classificar expedientes 
recebidos, expedidos, obter informações de fontes especifica-
das; fazer estudos, organizar arquivos, pastas, prestar prévio 
atendimento, fornecer informações aos interessados (quando 
autorizado); transcrever textos e executar serviços correlatos; 
elaboração de correspondências em geral, atas, auxiliar na 
separação, classificação, numeração, distribuição, selagem e 
expedição de correspondências; auxiliar em projetos e eventos 
de interesse do Poder Legislativo, realizar atendimento ao pú-
blico em geral, executar outras tarefas correlatas, inclusive ex-
terna, quando solicitadas. Prestar serviços em qualquer órgão 
administrativo da Câmara, onde for determinado.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 04 de dezembro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 80/2017
O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapua-
va, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são con-
feridas por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear em virtude de habilitação no Concurso Públi-
co 01/2017, de acordo com o que dispõe o art. 37, inciso II 
da Constituição Federal e a Lei Complementar 61/2016, de 15 
de junho de 2016, a servidora JOCIMARA DO CARMO RO-
DRIGUES FLORES, CPF 528.403.289-68, RG 3.882.525-9, 
para exercer em caráter efetivo o cargo de Auxiliar Adminis-
trativo, tendo como remuneração a constante do anexo I da 
LC 61/2016, lotado na Diretoria de Gestão Administrativa, no 
Departamento de Serviços Administrativos, a partir desta data.  

Art. 2º O cargo de Auxiliar Administrativo  tem como função: 
Auxiliar os setores da Câmara Municipal, realizando serviços 
administrativos diversos relacionados às Diretorias de Gestão, 
digitar textos, ofícios, atas, circulares, memorandos; auxiliar 
em projetos e eventos; atender telefones; efetuar registros, 
preenchimento de fichas, arquivo e cadastro de documentos; 
receber, controlar e entregar correspondências, efetuar foto-
cópias e encadernações,  atender o público em geral, entre 
outras funções correlatas ou a serem definidas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 07 de dezembro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 81/2017
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 o servidor EDUARDO ALBERTO DOS SAN-
TOS, portador da RG nº. 12.494.533-0 e CPF 098.919.149-41, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete 
Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II 
da LC 61/2016, lotado no gabinete parlamentar do Ver. Sergio 
André Niemes a partir desta data. 
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 sua assinatu-
ra, revogando-se disposições em contrário.
              
Gabinete da Presidência, em 07 de dezembro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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PORTARIA Nº 81/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

R E S O L V E: 

Art. 1º  Determinar para o período de 26 de dezembro de 2017 
a 05 de janeiro de 2018, PONTO FACULTATIVO para o expe-
diente deste Poder Legislativo.                                                                                                               
Art. 2º Determinar o estabelecimento de escala de plantão de 
atendimento para os servidores do Departamento de Gestão 
Legislativa (Secretaria) e Procuradoria Jurídica/Assessoria Ju-
rídica Parlamentar, para as demandas que se fizerem necessá-
rias no referido período.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete da Presidência, em 07 de dezembro de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente
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