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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEIS
LEI Nº 2784/2018
Reestrutura o Plano de Cargos e Salários de Provimento em
Comissão na Estrutura Organizacional do Município de Guarapuava e estabelece outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado no Plano de Cargos e Salários de Provimento em Comissão, da Estrutura Organizacional do Município de
Guarapuava, GRUPO OCUPACIONAL CARGOS EM COMISSÃO conforme tabela abaixo:
Nº de Cargos

Nível/Sigla

02

CC1

12

CC2

6

CC3

23

CC4

7

CC4.1

62

CC5

59

CC6

16

CC7

Art. 2º Os cargos serão nomeados conforme as siglas/nível e
poderão exercer atribuições conforme constante no anexo I.
Parágrafo único. Os valores do salário base dos cargos em
comissão serão de acordo com a tabela constante no anexo II.
Art. 3º O nível CC1, é o valor fixado do subsídio aplicável para
os Secretários ou demais cargos aqui estabelecido.
§1º Aos cargos em comissão dos níveis CC2, CC3, CC4, CC5,
CC6 e CC7, poderão ser acrescidos de gratificação de representação de até 100% do valor do salário base.
§2º Os cargos em Comissão nomeados pelo nível CC1, não
poderá receber gratificação de representação.
Art. 4º O pagamento dos cargos em comissão será realizado
diretamente pela Secretaria ou órgão ao qual estejam lotados.
Art. 5º Os cargos de nível CC4.1, serão ocupados exclusivamente por detentores de graduação em direito com inscrição
na Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 6º A despesa total da remuneração dos cargos em comissão, exceto os remunerados por subsídio fixado em lei, não poderá exceder a 8% (oito por cento) do valor total pago aos servidores públicos municipais, ativos, inativos ou pensionistas.
§1º Para os efeitos do caput deste artigo, entende-se como
da despesa total com a remuneração dos Servidores Públicos
Municipais Ativos, Inativos ou Pensionistas: o somatório dos
gastos do município com os servidores ativos, os servidores
inativos e os pensionistas, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas ou variáveis,
proventos da aposentadoria, reformas ou pensões, inclusive

adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de
qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo município às entidades previdenciárias.
§2º Na verificação do atendimento do limite definido no caput
deste artigo, não serão computadas as despesas:
I – de indenização por exoneração ou demissão de servidores;
II – relativas a incentivos à exoneração ou demissão voluntária;
III – decorrentes de decisão judicial.
Art. 7º Os cargos de Provimento em Comissão são de livre
nomeação e exoneração por Ato do Chefe do Poder Executivo.
§1º Para atender aos interesses e necessidades do Poder Executivo, o horário de trabalho dos ocupantes de cargos de provimento em comissão poderá ser flexibilizado, para ajustar-se
às necessidades dos seus vários organismos, mediante prévia
decisão do Chefe do Poder Executivo, no entanto não exime a
realização de controle de jornada.
§2º Além das atribuições especificadas de cada um dos cargos, são obrigações comuns a todos os ocupantes de cargos
ou funções: observar e fazer observar no âmbito da repartição
e no exercício do múnus público os direitos e deveres inerentes ao cargo ou função; utilizar, operar e administrar diligentemente os serviços, móveis e equipamentos da repartição; dar
atendimento com igualdade ao público em geral sem distinção
de credo, posição social, orientação sexual, raça ou cor; desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de
suas atribuições, bem como outras que lhe forem regularmente
atribuídas pela autoridade responsável, primando por serviço
público de qualidade.
§3º Os ocupantes de Cargos de Provimento em Comissão, da
Estrutura Organizacional do Município de Guarapuava, CARGOS EM COMISSÃO, não serão remunerados por horas extras trabalhadas, nem sequer farão jus ao auxilio transporte ou
gratificação de difícil acesso ou demais gratificações previstas
exclusivamente para servidores estatutários, sendo vedado o
pagamento de gratificação por participação e exercício de comissões.
Art. 8º Fica vedada a nomeação para funções de Secretários
Municipais e cargos de Provimento em Comissão, daqueles
enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 80
– da Lei Orgânica do Município de Guarapuava. (Emenda nº
02/2011).
Art. 9º O servidor, empregado ou funcionário, da administração direta ou indireta, da União, do Estado ou de outra municipalidade que seja cedido ou posto à disposição do Município
de Guarapuava, para o exercício da função de Secretário Municipal, será remunerado por conta de dotação orçamentária
própria do Orçamento do Município, por uma das seguintes
formas:
I - perceberá o valor integral do Subsídio fixado em lei para o
cargo, se a disponibilidade for sem remuneração e sem ônus
para o órgão ou entidade de origem;
II - perceberá o valor do Subsídio fixado em lei para o cargo,
deduzida a quantia que perceber no órgão cedente, se a disponibilidade for sem prejuízo da remuneração ou com ônus para
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o órgão ou entidade de origem.
§1º O servidor cedido poderá exercer as funções de secretário
mediante ressarcimento integral para o órgão de origem ora
cedente.
§2º Ao servidor de carreira nomeado para o exercício da função de Secretário Municipal é facultado optar pelo Subsídio fixado em lei para o cargo, ou pelo salário da carreira, porém,
se este resultar inferior, fará jus à complementação até o teto
máximo do subsídio.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando os artigos 7º, ao 25º da Lei 2121/2013, Lei 2503/2015
e demais disposições em contrário.
Guarapuava, 23 de janeiro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
ANEXO I
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DOS CARGOS COMISSIONADOS POR NÍVEIS
NÍVEL CC1
PROCURADOR GERAL
ATRIBUIÇÕES: Compete exercer a Direção e Coordenar a
Procuradoria Geral do Município, supervisionar o desenvolvimento dos trabalhos realizados pelos servidores efetivos ou
assessores jurídicos lotados junto a Procuradoria.
OUVIDOR GERAL
ATRIBUIÇÕES: Compete exercer a direção e/ou coordenação
das atividades dos servidores efetivos ou assessores comissionados lotados junto a Ouvidoria Geral do município.
NÍVEL CC2
ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO
ATRIBUIÇÕES: Compete assessor diretamente os Secretários
Municipais na elaboração do plano de governo e gerenciamento de cada pasta. Participar do Planejamento Estratégico nos
mais diversos níveis da Administração Pública Municipal, projetando e elaborando soluções técnico científicas para a consecução das atividades de cada Secretaria particularmente e de
modo geral da Administração. Participar na elaboração do PPA,
bem como da LOA de cada Secretaria, bem como acompanhar
a execução orçamentária, subsidiando as demais Assessorias
no controle da aplicação dos recursos públicos.
CONTADOR GERAL
Vinculado à Secretaria de Finanças. Compete exercer a direção e/ou coordenação e acompanhar todos os atos de natureza
contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial da Administração Pública Municipal; supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelos servidores efetivos, ou assessores comissionados
vinculados a Contadoria Municipal.
COORDENADOR DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
ATRIBUIÇÕES: Compete atuar de maneira ampla e geral no
sentido de coordenar, regulamentar, dar assistência para que
os cidadãos exercitem seus direitos e deveres enquanto consumidores, entre outras: formular, coordenar e executar programas e atividades relacionadas com a proteção, orientação,
defesa e educação do consumidor, solicitando, quando for o
caso, apoio e assessoria dos demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais; orientar e defender os consumido-
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res contra prováveis abusos praticados nas relações de consumo; fiscalizar e aplicar as sansões administrativas previstas no
Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078, de 11.09.90
e no Decreto Federal n° 2.181, de 21.03.97; receber, analisar,
avaliar e apurar reclamações de consumidores, encaminhando
aquelas que não possam ser resolvidas administrativamente e
as que constituam infrações penais à Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor; expedir notificações aos fornecedores
para prestarem informações apresentadas pelos consumidores; manter cadastro atualizado de reclamações fundamentais contra fornecedores de produtos e serviços, divulgando-o
pública e anualmente, conforme dispõe o artigo 44, da Lei nº
8.078/90; funcionar, no processo administrativo, como instância de julgamento; apoiar as entidades de Proteção e Defesa do
Consumidor existentes e incentivar e orientar a criação de Associações Comunitárias com o mesmo fim; celebrar convênios
com órgãos e entidades públicas e privadas, objetivando a defesa e proteção do consumidor; orientar e educar os manuais,
folhetos ilustrados, cartazes e demais meios de comunicação;
desenvolver palestras, campanhas, feiras, debates e outras atividades correlatas, visando educar e despertar a coletividade
para uma consciência crítica; promover estudos e pesquisas
de interesse dos consumidores; atuar junto ao sistema formal
de ensino, visando incluir assuntos de defesa do consumidor
nas disciplinas constantes dos currículos escolares.
GERENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA, DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
ATRIBUIÇÕES: Compete a responsabilidade pela implementação e gestão de práticas inovadoras na Administração,
avaliação de rotinas e processos, proposição de sistemas ou
ferramentas de Gestão Estratégica, instrução, informação e resolução de Processos de Natureza Administrativa e, manutenção e atualização da estrutura de Tecnologia de Informação.
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO
ATRIBUIÇÕES: Compete a responsabilidade de definir um
conjunto de planos, ações e políticas que servem para concretizar uma visão de futuro desejada, considerando as oportunidades do ambiente e os recursos da administração municipal.
Propor ações claras e coerentes com prazos e responsáveis
definidos e todas as outras informações que forem pertinentes, como o orçamento que será necessário para ser realizada.
Promover o envolvimento das Secretarias Municipais como um
todo, visando a sinergia entre as ações estratégicas de interesse e que compõem o plano de governo. Realizar o acompanhamento das ações e indicadores com o objetivo de garantir
o atingimento dos resultados esperados como também demais
atribuições determinadas pelo Poder Executivo.
GERENTE DE TRÂNSITO
ATRIBUIÇÕES: Compete criar e manter um elo administrativo
entre os diversos departamentos, divisões e assessorias que
compõe a SETRAN, representar, sempre que necessário, o
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, implementar
a gestão de práticas inovadoras na Administração, realizar a
avaliação de rotinas e processos, propondo sistemas ou ferramentas modernos de gestão, gerir todas as atividades dos
departamentos e divisões da SETRAN, zelar pelo cumprimento
das obrigações de todos os servidores da SETRAN; VII -zelar
pelo bom desenvolvimento do expediente da SETRAN, preparar rotineiramente a avaliação das ações e dos servidores da
SETRAN, com vista à melhoria e validação dos procedimentos,
planejar, coordenar e supervisionar as ações de Trânsito, Tráfego e Transportes nos limites da competência da SETRAN,
trabalhar para viabilizar o acesso dos departamentos e divi-
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sões da SETRAN a todas as inovações, legais, tecnológicas e
científicas voltadas à melhoria da gestão do Trânsito, Tráfego
e Transporte no Município de Guarapuava, manter atualizadas
as informações funcionais dos servidores da SETRAN, viabilizar a imediata incorporação à legislação municipal de todas as
atualizações da legislação de Trânsito, Tráfego e Transporte,
zelar pelo fiel cumprimento da política orçamentária da SETRAN, participar do planejamento de ações de orientação e
educação para o trânsito no âmbito do município de Guarapuava, manter atualizadas as informações e cadastro da SETRAN
junto aos órgãos nacionais de Trânsito.
NÍVEL CC3
GERENTE DE COMPRAS
ATRIBUIÇÕES: Compete a gestão do processo de compras do
Município, recebendo as requisições elaboradas e envidas por
cada setor da Administração Pública Municipal e, administrar a
cotação de preços, a orçamentação das compras e elaboração
de mapas comparativos de preços para subsidiar o Processo
Licitatório. Cabe ainda a criação, alimentação e gestão do cadastro de fornecedores do Município.
GERENTE DE LICITAÇÃO
ATRIBUIÇÕES: Compete a gestão e supervisão do Processo
Licitatório do Município nas diversas modalidades previstas em
Lei, acompanhando o processo desde a elaboração do Edital,
Publicação, Pregão ou Tomada de Preços, Concorrência, Dispensa, Inexigibilidade ou outras, Adjudicação, Contratação e,
se for o caso a Auditoria do Processo.
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
ATRIBUIÇÕES: Compete a gestão da seleção, admissão, registro, avaliação e controle dos Servidores Públicos Municipais
e, pela implantação e gestão de políticas de desenvolvimento
de Recursos Humanos, ou ainda, se for o caso, pelo Processo
Disciplinar.
GERENTE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO
ATRIBUIÇÕES: Compete a gestão integral do Patrimônio do
Município, responsabilizando-se pelo registro, recuperação,
conservação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva
desse patrimônio, bem como pela avaliação e, se for o caso,
pelo descarte do Patrimônio nos termos que exige o Tribunal
de Contas do Estado.
GERENTE DE GESTÃO DE CONTRATOS
ATRIBUIÇÕES: Compete a gestão integral dos contratos do
Município, responsabilizando-se pelo apoio aos gestores e fiscais, na supervisão, controle e coordenação de contratos e atas
de registro de preços, bem como, pela elaboração de aditivos
contratuais e apostilamentos, de acordo com a Lei 8.666/93, e
demais atribuições determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.
ASSESSOR ESPECIAL DE PRODUÇÃO AUDIVISUAL
ATRIBUIÇÕES: Cuja competência abrange a produção de
conteúdos audiovisuais em mídias eletrônicas ou digitais, notadamente internet, rádio e televisão, bem como planejar ou
assessoras as Secretarias Municipais, Órgãos Públicos da Administração Direta e Indireta, Fundações Públicas, Conselhos
e Fundos Municipais na elaboração de ações de Comunicação
Social que envolva redes sociais e outras mídias alternativas,
com vistas à orientação social educativa e informativa dos munícipes.
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ASSESSOR PARLAMENTAR
ATRIBUIÇÕES: Cuja competência abrange assessorar as
comissões técnicas, especiais e permanentes, desempenhar
funções internas e externas, segundo diretrizes e orientação
superior; executar trabalhos de redação e resumo de acompanhamento de reuniões e comissões; auxiliar na realização de
pesquisas, estudos e elaboração de informações de interesse
do Gabinete; verificar e acompanhar a tramitação de assuntos
junto a repartições públicas e órgãos no que concerne a formalização de demandas, requerimentos, proposições e encaminhamentos, acompanhar o trâmite legislativo dos projetos de
leis, proposições e demandas inerentes aos trabalhos das comissões parlamentares, efetuar o controle e acompanhamento
de determinações legislativas, manter, conservar e controlar
equipamentos sob sua responsabilidade, executar outras atividades correlatas ao cargo ou demais atribuições determinadas
pelo Chefe do Poder Executivo.
NÍVEL CC4
ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE
ATRIBUIÇÕES: Compete assistir, direta e indiretamente, o Gabinete do Prefeito Municipal e dos Secretários Municipais no
desempenho de suas atribuições e, especialmente, realizar estudos e análises que por eles sejam determinados. Coordenar,
em articulação com as demais Secretarias, planejar ações estratégicas da estrutura de cada Secretaria. Avaliar a execução
dos projetos e atividades de cada Secretaria.
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO
ATRIBUIÇÕES: Compete, colaborar com o Prefeito Municipal na direção e orientação dos trabalhos da Administração,
bem como na definição de diretrizes e na implementação das
ações da sua área de competência, bem como assistir o Prefeito Municipal na articulação com as lideranças regionais, na
preparação de material informativo e de apoio, em encontros
e audiências com autoridades Estaduais e Nacionais ou ainda
Estrangeiras. Avaliar sistematicamente o desempenho da Administração subsidiando o Prefeito Municipal na elaboração e
condução de Projetos de interesse Público.
ASSESSOR ESPECIAL DE JORNALISMO
ATRIBUIÇÕES: Cuja competência abrange a produção institucional de conteúdos jornalísticos que possam atender as
demandas e alimentar os mais diferentes setores, veículos
ou canais de comunicação para orientação social, educativa
e informativa dos munícipes, bem como produzir materiais de
divulgação e informativos para imprensa como um todo e para
a sociedade em geral no sentido de servir como elemento de
ligação entre as fontes oficiais da Prefeitura e os meios de Comunicação.
ASSESSOR ESPECIAL DE PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA
ATRIBUIÇÕES: Cuja a competência abrange a criação e administração das campanhas publicitárias institucionais com vistas
à politica de comunicação da Administração Pública Municipal
e à produção de identidade visual , compreendendo publicidade oficial, publicidade legal, campanhas, estúdio e desenho
publicitário, bem como gerir, supervisionar, coordenar e controlar os serviços de agência e a ação global de mídia das Secretarias Municipais, Órgãos Públicos da Administração Direta e
Indireta, Fundações Públicas, Conselhos e Fundos Municipais.
ASSESSOR PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
ATRIBUIÇÕES: Compete formular programas de atendimento
e comunicação do Poder Executivo no relacionamento com a
comunidade em geral, auxiliar na política habitacional popular
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e, assessoramento na organização das comunidades, em associações comunitárias de bairros, bem como o atendimento
e encaminhamento das reivindicações da comunidade, representadas pelas associações comunitárias de bairros.
COORDENADOR INSTITUCIONAL DE EVENTOS
ATRIBUIÇÕES: Cuja a competência é o planejamento e execução de solenidades e eventos de interesse institucional, ou
da representação politica ou civil do Prefeito Municipal, devendo assessorá-lo em solenidade de entrega de diplomas, certificados, títulos, honrarias ou outras homenagens ou que seja
convidado, abrangendo, ainda o protocolo, a produção e apresentação de eventos e o secretariado geral de cerimoniais da
Administração Pública Municipal, responsável ainda por manter listas atualizadas de contatos de autoridades municipais,
estaduais e federais, pela elaboração de listas de convidados
e elaboração e envio dos convites para eventos do município,
acompanhar as datas do calendário Oficial de Eventos dos Município e programar antecipadamente as solenidades alusivas
às datas comemorativas do Município.
NÍVEL CC4.1
ASSESSOR JURÍDICO
ATRIBUIÇÕES: atender, no âmbito administrativo, aos processos e consultas que lhe forem submetidos pelo Prefeito, Secretários, Chefes, Diretores das Autarquias e demais Órgãos
que compõem a Administração Direta e Indireta do Município
de Guarapuava; emitir pareceres e interpretações de textos
legais; confeccionar minutas; manter a legislação local atualizada; atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre
questões jurídicas, submetidas a exame pelo Prefeito e Secretários, emitindo parecer, quando for o caso; revisar, atualizar
e consolidar toda a legislação municipal; observar as normas
federais e estaduais que possam ter implicações na legislação
local, à medida que forem sendo expedidas, e providenciar na
adaptação desta; estudar e revisar minutas de termos de compromisso e de responsabilidade, contratos oriundos das licitações, de concessão, locação, comodato, loteamento, convênio
e outros atos que se fizerem necessários a sua legalização;
estudar, redigir ou minutar desapropriações, dações em pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, doações,
transferências de domínio e outros títulos, bem como elaborar os respectivos anteprojetos de leis e decretos; proceder ao
exame dos documentos necessários à formalização dos títulos
supramencionados; proceder a pesquisas pendentes a instruir
processos administrativos, que versem sobre assuntos jurídicos; participar de reuniões coletivas da Procuradoria Geral do
Município e submetendo instruções normativas desse Órgão;
presidir, quando designado e sempre que possível, aos inquéritos administrativos; exercer outras atividades compatíveis com
a função, de conformidade com disposição legal ou regulamentar, ou para as quais sejam expressamente designados; relatar
parecer coletivo, em questões jurídicas de magna importância,
quando para tal tiver sido indicado; representar a Municipalidade, quando investido do necessário mandato ou por substabelecimento do Procurador Chefe/Geral da Procuradoria Geral do
Município; mensalmente, examinar, sob aspecto jurídico, todos
os atos praticados nas secretaria e autarquias municipais, bem
como a situação do Pessoal, seus direitos, deveres e pagamento de vantagens; executar outras tarefas correlatas.
NÍVEL CC5
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
ATRIBUIÇÕES: Vinculado às Secretarias Municipais. Compete
prestar assessoramento à Secretaria em todos os assuntos de
natureza administrativa; elaborar pareceres, estudos, suges-
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tões e providências executivas necessárias ao desempenho
das atividades que lhe forem atribuídas. Informar ao Secretário
sobre todo e qualquer problema afeto à Secretaria ou relacionado às suas atividades e que esteja a merecer providências,
exercer, além das atribuições de seu cargo, aquelas que lhe
forem conferidas por lei ou regulamento, ou que lhe forem delegadas, ou subdelegadas.
ASSESSOR LEGISLATIVO
ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar a Secretária de Administração e o Gabinete do Prefeito Municipal na elaboração de
Leis, Decretos, Portarias, bem como proceder à análise de
sanção ou veto da legislação de iniciativa do Legislativo, de
modo a participar da construção do arcabouço legal no qual se
sustenta a Administração Pública Municipal, bem como todo
o encaminhamento de Projetos de Lei, Ofícios e outros Atos
Normativos ao Legislativo Municipal para a devida apreciação.
Compete ainda, a manutenção do arquivamento de toda a legislação quer seja de iniciativa do Executivo como do Legislativo que diga respeito ao município, além, dos Decretos outros
atos emitidos pelo Poder Executivo.
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
ATRIBUIÇÕES: Compete planejar, coordenar, executar e controlar as atividades do Departamento, exercer a supervisão das
atividades do Departamento, com vistas a assegurar a consecução de seus objetivos, em consonância com os regulamentos e normas que regem o Município. Elaborar, relatório anual
para ser submetido ao Poder Legislativo relativo ao Plano Operativo do Departamento, contemplando as ações de atividades
realizadas. Representar o Departamento junto aos demais órgãos do Município; cumprir as prescrições normativas que Disciplinam a estrutura administrativa do Município. Coordenar a
elaboração da proposta do Plano Operativo Anual. Apresentar
à instância competente proposta preliminar das dotações orçamentárias, necessárias à execução das atividades do departamento, para cada ano e acompanhara sua execução.
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL
ATRIBUIÇÕES: Cuja competência abrange o acompanhamento das autoridades municipais em eventos na representação
politica e civil e nas relações públicas com autoridades civis,
militares, eclesiásticas ou politicas, e tem por atribuição o secretariado geral e a apresentação dos eventos institucionais,
com a responsabilidade pelo protocolo, recepção de autoridades, elaboração de lista de precedências, definição e informação antecipada dos trajes adequados, ritualística, nominação
dos convidados com os pronomes corretos, atentar para as informações visuais no caso de eventos patrocinados, dispondo
as identificações e logomarcas adequadamente e, responsável
pelo registro histórico dos eventos institucionais.
CHEFE DE DIVISÃO
ATRIBUIÇÕES: Supervisionar as ações necessárias à consecução dos objetivos da Divisão, com vistas a assegurar a
consecução de seus objetivos, em consonância com os regulamentos e normas que regem o Município. Elaborar, relatório
anual para ser submetido ao Departamento, contemplando as
ações de atividades realizadas e demais atribuições determinadas pelo Poder Executivo.
NÍVEL CC6
ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO
ATRIBUIÇÕES: Compete assessorar diretamente ao Prefeito
Municipal em todas as suas funções ligadas a Secretaria Executiva e executar tarefas de supervisão, direção e decisão de-
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legadas pelo Prefeito Municipal ou conferidas por lei ou regulamento.
ASSESSOR TÉCNICO
ATRIBUIÇÕES: Compete a proposição e realização de estudos técnicos, relatórios, pareceres e disseminação de informações
relevantes para execução os objetivos da Administração Pública Municipal, notadamente nas Secretarias Municipais onde estiverem lotados, subsidiando decisões que atendam aos interesses da Administração segundo os programas que norteiam a
execução orçamentária prevista na LOA e PPA.
COORDENADOR DE MERENDA ESCOLAR
ATRIBUIÇÕES: Vinculado à Secretaria de Educação e Cultura. Compete acompanhar e coordenar o desenvolvimento das atividades do Programa de Merenda Escolar no Município; incentivar iniciativas públicas ou particulares que se destinem a melhorias
na alimentação dos escolares; desencadear atividades que transmitam noções de educação alimentar a toda comunidade escolar; receber, conferir, armazenar, controlar e distribuir às unidades escolares os gêneros alimentícios do Programa; supervisionar,
verificando as condições de conservação dos gêneros alimentícios do Programa, orientar para que o consumo ocorra dentro
dos prazos de validade; providenciar a aquisição de gêneros necessários para o enriquecimento da alimentação ou na falta dos
mesmos, para suprir necessidades existentes, levando-se em consideração: valor per capita, valor nutricional, custos etc; efetuar
planejamento de cardápios, para um melhor aproveitamento dos gêneros disponíveis; preparar e executar cursos de treinamento para merendeiras e para o pessoal que esteja de alguma forma, envolvido ao programa; preparar e aplicar pesquisas para
levantar a aceitabilidade de gêneros; encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar, dentro dos prazos previstos, formulários
próprios do Programa; divulgar o Programa ao Município, através da Semana da alimentação; desempenhar outras atividades
compatíveis, determinadas pela autoridade competente.
NÍVEL CC7
ASSESSOR DE GABINETE DE SECRETÁRIO
ATRIBUIÇÕES: Vinculado aos Secretários Municipais. Compete assessorar diretamente ao Secretário em todas as suas funções ligadas a Secretaria e executar tarefas de supervisão, direção e decisão delegadas pelo Secretário ou conferidas por lei ou
regulamento.
CHEFE DE SETOR ADMINISTRATIVO
ATRIBUIÇÕES: Supervisionar as ações necessárias à consecução dos objetivos da Divisão, com vistas a assegurar a consecução de seus objetivos, em consonância com os regulamentos e normas que regem o Município. Elaborar, relatório anual para ser
submetido ao Departamento, contemplando as ações de atividades realizadas e demais atribuições determinadas pelo Poder
Executivo.
Tabela de Vencimentos - CARGOS EM COMISSÃO:

ANEXO II

Nível

CC1

CC2

CC3

CC4

CC4.1

CC5

CC6

CC7

Salário
Base

Subsídio

R$3.750,00

R$3.000,00

R$2.500,00

R$2.500,00

R$2.008,00

R$1500,00

R$900,00

DECRETOS
DECRETO Nº 6525/2018

01 de fevereiro de 2018, Veiculação 01/02/18
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 012/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores abaixo para exercerem as seguintes funções, junto a secretaria Municipal do Meio Ambiente
de Guarapuava:
I.Fábio Warpechoski Gorski, matrícula 13330-2, para exercer a
função de Diretor de Departamento de Licenciamento Ambiental, a partir de 01 de janeiro de 2018;
II.Maristela Procidônio Ferreira, matrícula 13710-3, para exercer a função de Diretora de Departamento de Educação Ambiental, a partir de 01 de janeiro de 2018;
III.Saulo Vinicius Kuster da Silva, matrícula 13719-7, para exercer a função de Diretor de Departamento de Produção Vegetal,
a partir de 01 de janeiro de 2018;
IV.Selba Regina Peres Lopes, matrícula 13347-7, para exercer
a função de Diretora de Departamento de Projetos Ambientais,
a partir de 01 de janeiro de 2018;
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V.Adlimara Regina Ruiz, matrícula 16517-4, para exercer a função de Chefe de Divisão de Unidade de Conservação a partir
de 01 de janeiro de 2018;
VI.Aquecir de Fátima C. Rovedo, matrícula 8699-1, para exercer a função de Chefe de Divisão de Resíduos Sólidos, a partir
de 01 de janeiro de 2018;
VII.Danielly de Castro Schupchek, matrícula 17235-9, para
exercer a função de Chefe de Divisão de Proteção Animal, a
partir de 01 de janeiro de 2018;
VIII.Sergio Oliveira dos Santos, matrícula 13652-2, para exercer a função de Chefe de Divisão de Fiscalização Ambiental, a
partir de 01 de janeiro de 2018.
Art. 2º Conceder gratificação por tempo integral, com fundamento do §1º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016,
alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, a partir de 01
de janeiro de 2018, para os servidores lotados na Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, abaixo nominados:
I.Angelita Machado Soldan, matrícula 134112-1;
II.Eli Pires, matrícula 168815-1;
III.Fábio Warpechoski Gorski, matrícula nº 13330-2;
IV.Maristela Procidônio Ferreira, matrícula nº 13710-3.

01 de fevereiro de 2018, Veiculação 01/02/18
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Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 01 de janeiro de 2018.
Guarapuava, 22 de janeiro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 013/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores abaixo para exercerem as seguintes funções, junto a Secretaria Municipal de Esportes e
Recreação:
I.Leonides Ferreira da Silva – matrícula nº 81752, para exercer
a função de Diretor de Gestão Administrativa, a partir de 01 de
janeiro de 2018;
II.Robson Prestes, matrícula 4752-0, para exercer a função de
Diretor de Departamento de Esportes, a partir de 01 de janeiro
de 2018;
III.Elizabeth Aparecida Preimak, matrículas 15041-0 e 16471-2,
para exercer a função de Diretora de Departamento de Recreação e Lazer, a partir de 01 de janeiro de 2018;
IV.Amilton Roberto Silvério, matrícula 8037-3, para exercer a
função de Diretor de Manutenção e Recursos Humanos, a partir de 01 de janeiro de 2018;
V.Sérgio Leocádio Miranda, matrícula 4355-9, para exercer a
função de Chefe de Divisão de Rendimento e Iniciação Esportiva, a partir de 01 de janeiro de 2018.
Art. 2º Conceder gratificação por tempo integral, com fundamento do §1º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016,
alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, a partir de 01
de janeiro de 2018, para a servidora Silmara Cristina Padilha
– matrícula nº 140520, lotada na Secretaria Municipal de Esportes e Recreação.
Art. 3º Conceder gratificação por tempo integral, com fundamento do §2º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016,
alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, a partir de 01 de
janeiro de 2018, para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Esportes e Recreção, abaixo nominados:
I.Anderson Prestes, matrícula 10013-7;
II.Leandro Cezar Traiano, matrícula 16099-7;
III.Liberacilio dos Santos Marcondes – matrícula nº 133060.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 01 de janeiro de 2018.
Guarapuava, 22 de janeiro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 050/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, sob a
presidência do primeiro, para compor a Comissão Especial de
análise e elaboração de editais que tratem da cessão, permissão e autorização de uso dos bens públicos do Município:
I.Ademir Fabiane - Secretaria Municipal de Agricultura;
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II.Itacir José Vezzaro – Secretaria Municipal de Agricultura e
Turismo;
III.Marcio de Sequeira – Secretaria Municipal de Turismo;
IV.Renato Fogaça – Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Inovação;
V.Saulo Kuster – Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
VI.Laiane Cordeiro Maibuk – Procuradoria Geral do Município;
VII.Paulo Dirceu Rosa de Souza – Secretaria Municipal de Planejamento;
VIII.Felipe Oliveira Manchur – Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo;
IX.Moema Rodrigues França – Secretaria Municipal de Administração;
X.Elizabete Maria Zandona Vieira Branco – Secretaria de Administração;
XI.Diego Volff - Licitações e Formalização de Contratos.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 29 de janeiro de 2018.
Guarapuava, 31 de janeiro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 058/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 258, Lei Complementar nº
060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar a prorrogação da dispensa de parte da jornada
de trabalho por mais 01 (um) ano, para a servidora Salete Groxko Jacomel, matrícula nº 14512-2, cargo Professor (a), lotada
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, concedida pela
Portaria nº 187/2017, a partir de 20 de dezembro de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 20 de dezembro de 2017.
Guarapuava, 30 de janeiro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 059/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Conceder antecipação da licença sem remuneração,
para tratar de assuntos particulares, concedida pela Portaria
nº 758/2016, à servidora Rita de Fátima Rocha Loures Cieslak,
cargo Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 15 de fevereiro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de janeiro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

01 de fevereiro de 2018, Veiculação 01/02/18
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PORTARIA Nº 060/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Conceder antecipação da licença sem remuneração,
para tratar de assuntos particulares, concedida pela Portaria nº
485/2016, à servidora Rosenilda Eurich Ferreira, cargo Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
a partir de 15 de fevereiro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de janeiro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 061/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Conceder antecipação da licença sem remuneração,
para tratar de assuntos particulares, concedida pela Portaria nº
557/2017, à servidora Elena Rodena Lang, cargo Servente de
Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 05 de fevereiro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de janeiro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 062/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Art. 141 da Lei Complementar nº
060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Conceder licença, sem remuneração, para tratar de assuntos particulares, à servidora Deise Ane de Chagas Rodrigues Scalabrin, cargo Educador Infantil, matrícula nº 14001-5,
lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por 02
(dois) anos, a partir de 01 de fevereiro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de janeiro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 063/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Conceder antecipação da licença sem remuneração,
para tratar de assuntos particulares, concedida pela Portaria nº
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106/2017, à servidora Carolinne Fernanda da Silva Dias Boscardim, cargo Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, a partir de 15 de fevereiro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 30 de janeiro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 064/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 258, Lei Complementar nº
060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar a prorrogação da dispensa de parte da jornada de trabalho por mais 01 (um) ano, para a servidora Elenice
Andrade Bianco Bastos, matrículas nºs 10223-7, cargo Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
concedida pela Portaria nº 274/2017, a partir de 07 de fevereiro
de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 31 de janeiro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 065/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do art. 138 da Lei
Complementar nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora pública municipal, Sra. Maria Flávia Klipe Gorski, matrícula nº 16335-0, cargo
Professor (a), concedendo licença não remunerada por motivo
de afastamento do cônjuge, pelo período de 02 (dois) anos, a
partir de 01 de fevereiro de 2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 31 de janeiro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 066/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do art. 138 da Lei
Complementar nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora pública municipal,
Sra. Leia Sant’ana dos Santos, matrícula nº 13125-3, cargo
Professor (a), concedendo licença não remunerada por motivo
de afastamento do cônjuge, pelo período de 02 (dois) anos, a
partir de 01 de fevereiro de 2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 31 de janeiro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

01 de fevereiro de 2018, Veiculação 01/02/18
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PORTARIA Nº 069/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Alterar o art. 2º da Portaria 003 de 04 de janeiro de
2018, que passa a vigorar nos seguintes termos:
“Art. 2º O Grupo de Trabalho deverá apresentar o relatório impreterivelmente até o dia 28 de fevereiro às Secretarias de Planejamento, Administração, Finanças e Procuradoria. “
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 31 de janeiro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
Paulo Dirceu Rosa de Souza
Secretário Municipal de Planejamento
PORTARIA Nº 070/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para dirigirem
veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, 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 31 de maio de 2018:
I.Doraci Senger Luy – Carteira de Habilitação nº 03926097388;
II.Annelise Aparecida Chimanske Oliveira - Carteira de Habilitação nº 03586473601;
III.Carlos Marcelo Kaliberda – Carteira de Habilitação nº
02702158224;
IV.Elaine Cristina França Oliveira – Carteira de Habilitação nº
01143392532;
V.Marilene Schereiner Ortiz – Carteira de Habilitação nº
02664474380;
VI.Tania Cristina Ferreira Fabris – Carteira de Habilitação nº
00363973699;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 31 de janeiro de 2018.
Denise Abreu Turco
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, por meio da Portaria nº 068/2018, declaro que estou 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-
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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 atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR,_______ de_____________ de __________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
PORTARIA Nº 071/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar o servidor Adriano Volkweis, CNH nº
02013093708, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, para dirigir veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, 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 abril
de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 31 de janeiro de 2018.
Denise Abreu Turco
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, por meio da Portaria nº 071/2018, declaro que estou 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 pagamento 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 atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

01 de fevereiro de 2018, Veiculação 01/02/18
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Guarapuava-PR, _______ de ____________ de ___________
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CONSELHOS
Edital n.º 001/2018

NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

DISPOE SOBRE CHAMADA DE CONSELHEIRO TUTELAR
SUPLENTE

PORTARIA Nº 073/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE – COMDICA DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 139, da Lei Federal nº 8.069 (ECA), Lei Municipal nº
1644/2007, através de seu presidente, publica este edital:

Art. 1º Autorizar o servidor Samuel Schearter Venancio, CNH
nº 05508156806, lotado na Procuradoria Geral do Município PROCON, para dirigir veículos leves oficiais do Município de
Guarapuava, 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 abril de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 31 de janeiro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

I – DO CHAMAMENTO
Art. 1º - Fica chamado o suplente de conselheiro tutelar do
Município de Guarapuava:
Edilson Guilherme Gasparello – para suplência no Conselho
Tutelar Polo I, durante o período de 01/02/2018 até 02/03/2018,
referente ao período de férias da conselheira Francielly Rocha
Rodovanski.
Art 2º - O suplente acima descrito, terá o prazo de 5 (cinco)
dias (após a data de publicação deste), para comparecer no
Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Guarapuava, acompanhado de toda a documentação exigida conforme o
anexo I, deste edital.
Guarapuava, 31 de janeiro de 2018.

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, por meio da Portaria nº 073/2018, declaro que estou 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 pagamento 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 atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, ______ de _____________ de ____________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

Méris Gutjahr
Presidente COMDICA
ANEXO I
DOCUMENTOS
• Carteira de Trabalho (Fotocópia páginas 1 e 2).
• Certificado Militar (Fotocópia).
• Título de Eleitor e o último comprovante de votação (Fotocópia autenticada).
• Cédula de Identidade (Fotocópia autenticada).
• C.P.F. (Fotocópia autenticada).
• Extrato do NIS – Retirar na Caixa Econômica.
• Certidão de Casamento / Nascimento (Fotocópia).
• Certidão de Nascimento dos Filhos até 16 anos (Fotocópia).
• 01 Foto 3x4 – Recente.
• Comprovante de Residência com CEP (Fotocópia)
• Declaração de Imposto de Renda.
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