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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 05 de janeiro de 2018
Veiculação: 05 de janeiro de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIII Nº 1262

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 6483/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
bem como o que consta no processo nº 126/2017 de 04/12/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor João Maria Pereira Neto, matrícula nº 80357, ocupante do 
Cargo de Guardião, Nível 17, lotado na Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, do Quadro Permanente, com proventos 
de R$ 1.819,16 (um mil oitocentos e dezenove reais e dezesseis centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transforma-
ção ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de janeiro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6484/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
bem como o que consta no processo nº 129/2017 de 05/12/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Veneti de Cacia Tonon, matrícula nº 11767-6, ocupante do 
Cargo de Supervisor (a), Nível 0, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos 
de R$ 2.932,67 (dois mil novecentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transforma-
ção ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de janeiro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6485/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que determina o inciso III, alínea “a” § 3º do artigo 12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 130/2017 de 06/12/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Vera Lucia Galvão Peccin, matrícula nº 82570, ocupante 
do Cargo de Professor (a), Nível R, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proven-
tos de R$ 2.788,06 (dois mil setecentos e oitenta e oito reais e seis centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transforma-
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ção ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de janeiro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6486/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c e artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003, bem como o que consta no processo nº 131/2017 de 07/12/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Rosangela Maria Moreira de Miranda Mino, matrícula nº 
103268, ocupante do Cargo de Auxiliar de Enfermagem, Nível 14, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Perma-
nente, com proventos de R$ 1.804,03 (um mil oitocentos e quatro reais e três centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transforma-
ção ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de janeiro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6487/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que determina o inciso III, alínea “a” § 3º do artigo 12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 132/2017 de 11/12/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Susana Alves Xavier Vasco, matrícula nº 67652, ocupante 
do Cargo de Professor (a), Nível P, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proven-
tos de R$ 2.679,80 (dois mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transforma-
ção ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de janeiro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6488/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que determina o inciso III, alínea “a” § 3º do artigo 12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 133/2017 de 11/12/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Susana Alves Xavier Vasco, matrícula nº 102946, ocu-
pante do Cargo de Professor (a), Nível N, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 2.472,70 (dois mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transforma-
ção ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de janeiro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 6489/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que determina o inciso III, alínea “a” § 3º do artigo 12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 134/2017 de 12/12/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Ines Pereira Vargas, matrícula nº 82457, ocupante do 
Cargo de Professor (a), Nível R, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos 
de R$ 2.821,52 (dois mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transforma-
ção ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de janeiro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6490/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que determina o inciso III, alínea “a” § 3º do artigo 12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 135/2017 de 13/12/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Maria Aparecida Polli, matrícula nº 82503, ocupante do 
Cargo de Professor (a), Nível O, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos 
de R$ 2.627,26 (dois mil seiscentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transforma-
ção ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de janeiro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6491/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que determina o inciso III, alínea “b” do Art. 12, da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, do § 1º do 
Art. 40 da CF/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e majoração com fulcro no artigo 201, § 2º da 
Constituição Federal, e atendendo ao contido no requerimento protocolado sob nº 127/2017 de 04/12/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servidora Nilva Fatima de Oliveira Rostirolla, matrícula nº 97292, ocupante 
do cargo de Servente de Limpeza, Nível 15, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 808,50 (oitocentos e oito reais e cinquenta centavos) mensais e proporcionais ao tempo de contribuição.
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 Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de janeiro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 6492/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que determina o inciso III, alínea “b” do Art. 12, da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, alínea “b” do 
§ 1º do Art. 40 da CF/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e majoração com fulcro no artigo 201, § 
2º da Constituição Federal, e atendendo ao contido no requerimento protocolado sob nº 128/2017 de 04/12/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servidora Erondina Teixeira, matrícula nº 99775, ocupante do cargo de 
Servente de Limpeza, Nível 14, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos 
de R$ 790,41 (setecentos e noventa reais e quarenta e um centavos) mensais e proporcionais ao tempo de contribuição.
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 Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de janeiro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6493/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o inciso I, do artigo 7º e Art. 15 e Art. 8º da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c inciso I, §7º do Art. 40 da CF/1988, 
com redação dada pelo artigo 1º da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 125/2017 de 
27/11/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE à Senhora Terezinha Dolores Baitala Buhrer, inscrita no CPF nº 654.801.809-59, com-
panheira do ex-servidor Aglacir José Buhrer, matrícula nº 4125, a partir de 21 de junho de 2017.
Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia de R$ 
1.177,85 (um mil cento e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) mensais, de natureza vitalícia.
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, 04 de janeiro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6494/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o inciso I, do Art. 15 e Art. 8º da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c inciso II, §7º do Art. 40 da CF/1988, com reda-
ção dada pelo artigo 1º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e majoração com fulcro no artigo 201, § 2º da Constituição Federal, 
bem como o que consta no processo nº 136/2017 de 13/12/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE à Senhora Santalina do Belem Fagundes, inscrita no CPF nº 883.043.029-34, esposa 
do ex-servidor Ataides Batista Fagundes, matrícula nº 110841, a partir de 04 de novembro de 2017.
Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia de 
R$ 751,60 (setecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) mensais, de natureza vitalícia.
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 Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de janeiro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 6495/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o inciso I, do artigo 7º e Art. 15 inciso I da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c inciso I, §7º do Art. 40 da CF/1988, 
com redação dada pelo artigo 1º da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 137/2017 de 
13/12/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE ao Senhor Gilson Gomes de Andrade, inscrito no CPF nº 303.643.889-00, companheiro 
da ex-servidora Raquel Aparecida Esperança Goes, matrícula nº 4140, a partir de 18 de novembro de 2017.
Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia de R$ 
1.155,10 (um mil cento e cinquenta e cinco reais e dez centavos) mensais, de natureza vitalícia.
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, 04 de janeiro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6496/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o inciso I, do artigo 7º e Art. 15 inciso I da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c inciso I, § 7º do Art. 40 da CF/1988, 
com redação dada pelo artigo 1º da Emenda Constitucional nº 41/2003, majoração com fulcro no artigo 201, § 2º da Constituição 
Federal, bem como o que consta no processo nº 138/2017 de 13/12/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE ao Senhor Gilson Gomes de Andrade, inscrito no CPF nº 303.643.889-00, companheiro 
da ex-servidora Raquel Aparecida Esperança Goes, matrícula nº 103098, a partir de 18 de novembro de 2017.
Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia de R$ 
862,26 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) mensais, de natureza vitalícia.
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 Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de janeiro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6463/2017
ERRATA

Na edição do Boletim Oficial da Prefeitura Municipal de Guarapuava no dia 28 de dezembro de 2017, edição 1260, onde se lê: 
“Art. 2º Este Decreto entrará em vigor no dia 08 de janeiro de 2017, revogando o Decreto nº 5803/2017.”, leia-se “Art. 2º Este 
Decreto entrará em vigor no dia 08 de janeiro de 2018, revogando o Decreto nº 5803/2017.” o qual passará a vigorar com a se-
guinte redação:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e com 
base no memorial de cálculo realizado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes,

DECRETA

Art. 1º A tarifa do transporte coletivo urbano do Município de Guarapuava passa a vigorar no valor de R$ 3,10 (três reais e dez 
centavos), a partir da zero hora do dia 08 de janeiro de 2018.
I - Para os estudantes que utilizam a meia passagem, a tarifa do transporte coletivo urbano, passa a vigorar no valor de R$ 1,55 
(um real e cinquenta e cinco centavos).
II - Para os estudantes cadastrados no EDUCARD GUARAPUAVA, a tarifa do transporte coletivo urbano fica mantida no valor 
de R$ 1,00 (um real).
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Art. 2º Este Decreto entrará em vigor no dia 08 de janeiro de 2018, revogando o Decreto nº 5803/2017. 

Guarapuava, 22 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 03/2018

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 Designar os membros abaixo sobre a presidência do primeiro para compor o Grupo de Trabalho, com finalidade de 
elaboração do Relatório de Gestão, com o objetivo de demonstrar as ações e atividades realizadas nesta gestão (ano 2017), 
projetos desenvolvidos, resultados alcançados, problemas detectados, preocupação com a sustentabilidade, bem como status 
do atendimento às metas previstas no Programa Plurianual - PPA 2017 e, eventualmente 2018-2019 e 2020, visando, inclusive, 
o Planejamento para estes próximos anos.
I – Moema França – matrícula 17999-0
II – Luciane Ferreira Rocha – matrícula 16680-4
III – Márcio Nascimento da Cruz – matrícula 14962-4
IV – Silvana Siqueira – matrícula 16048-2
V – Thiago Bronoski – matrícula 17040-2
VI – Carlos Eduardo Bortolin – matrícula 17941-8
Art. 2º O Grupo de Trabalho deverá apresentar o relatório impreterivelmente até o dia 05 de fevereiro às Secretarias de Planeja-
mento, Administração, Finanças e Procuradoria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de janeiro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

Paulo Dirceu Rosa de Souza
Secretário Municipal de Planejamento

PORTARIA Nº 1058/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas

RESOLVE

Art.1º Designar os servidores abaixo para realização de plantões junto a Central de Triagem e Cemitérios:
I – Anacir Alves Przygocki Vans, matrícula 8593-6;
II – Jorselia Aparecida de Paula, matrícula 8787-4;
III – Ingles de Freitas, matrícula 4056-8;
IV – Osvaldo Laskoski, matrícula 9291-6;
V – Roberto Rodrigues, matrícula 10561-9.
Art. 2º Os plantões serão efetivados em razão da essencialidade do serviço, e o  pagamento dos plantões será realizado de 
acordo com o art. 93 da Lei Complementar 060/2016, mediante encaminhamento de frequência e relatório informativo assinado 
pelo Chefe da Divisão da Central de Triagem e Cemitérios. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 22 de dezembro de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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