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Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
Lei Municipal Nº 2543/2016

Nº 1294

Ano XXIV

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIAS
PORTARIA Nº 109/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Criar o Grupo Técnico Farmacoterapêutico, na Secretaria Municipal de Saúde, de caráter permanente, com a finalidade analisar a Relação Municipal de Medicamentos, possibilitando inclusões e exclusões dos medicamentos listados de
acorde com a Relação Nacional de Medicamentos, a fim de
estabelecer protocolos clínicos necessários ao Município.
Art. 2º Designar os servidores abaixo para a para compor o
Grupo Técnico Farmacoterapêutico, sem aplicação do art. 92,
da Lei Complementar nº 060/2016, alterada pela Lei Complementar nº 085/2017:
I.Audinéia Martins Xavier - Enfermeira;
II.Anderson Vinicius Krugler Fadel - Médico;
III.CHayane Andrade - Enfermeira;
IV.Edson BruckWarpechowski - Medico;
V.Guilherme Augusto Zolinger - Cirurgião Dentista;
VI.Jonilson Antonio Pires - Médico;
VII.Marcelo Maravieski - Médico;
VIII.Oscar João Kluppel Neto - Cirurgião Dentista.
Art. 3º As reuniões da grupo iniciarão após a publicação desta
Portaria, ocorrendo, nos três primeiros meses, de 15 (quinze)
em 15 (quinze) dias e, depois desse prazo, uma vez por mês.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 18 fevereiro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 126/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe por lei,
RESOLVE
Art. 1º Constituir a Câmara Técnica na Secretaria Municipal de
Saúde, que tem como objetivo analisar, descrever e adequar
os descritivos de materiais de consumo, mobiliário, equipamentos, papelaria e outro.
Art. 2º A Câmara Técnica será composta pelos seguintes membros, todos lotados na Secretaria Municipal de Saúde:
I. Adeline Ramos - Auxiliar de Consultório Dentário, matrícula
nº 9601-6;
II. Hugo Vieira de Santanta – Cirurgião Dentista, matrícula nº
17351-7;
III. Fernanda Spyra Dal’maz – Nutricionista, matrícula nº 133329;

IV. Kelli Cristina Tramontina Edling – Enfermeiro, matrícula nº
12644-6;
V. Marco Antonio Horst – Farmacêutico Bioquímico, matrícula
nº 7434-9.
§1º A Câmara Técnica será presidida pela servidora Adeline
Ramos.
§2º A presidente poderá convocar outros servidores para colaborar com a Câmara Técnica em assuntos que dependam de
conhecimento técnico específico.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando a Portaria nº 781/2016 e demais disposições em
contrário.
Guarapuava, 21 de fevereiro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
ATO DE JUSTIFICATIVA
Art. 5º da Lei Federal nº 8.987/1995
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, em atenção ao art. 5º, da Lei
Federal nº 8987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre
o regime de concessão e permissão dos serviços públicos, e
no art. 175 da Constituição da República Federativa do Brasil
– CRFB, de 1988, torna público que irá instaurar procedimento licitatório, para contratação de concessão da prestação dos
serviços funerários, nos termos da Lei Municipal nº 2469/2015,
regulamentada pelo Decreto nº 5147/2016, alterado pelos Decretos n.º 5392/2016 e 5698/2016.
Considerando que o Município de Guarapuava possui a competência constitucional para organizar e prestar os serviços
de interesse local, segundo disposto no art. 30, inciso I da
CRFB/1988, incluindo-se os serviços funerários, entre outros
do mesmo interesse.
Considerando que o serviço funerário não se inclui nos casos
de dispensa ou inexigibilidade de licitação, previstos nos arts.
24 e 25 da Lei Federal nº 8666/1993, sendo necessária a realização de procedimento licitatório para sua contratação.
Considerando que o art. 175 da CRFB/1988 e o art. 14 da Lei
Federal nº 8987/1995 vedam a contratação de concessão sem
o devido processo licitatório.
Considerando que a Concessão Pública dos Serviços Funerários Municipais visa possibilitar o exercício da atividade funerária pelas agências funerárias, no âmbito estrito das suas
finalidades funerárias, de prestação de serviços de caráter
social aos respectivos clientes, sujeitando-as ao cumprimento
dos requisitos de qualidade e de transparência na prestação
dos serviços funerários, protegendo o cidadão num momento
da sua vida especialmente penoso.
Considerando que na falta de uma legislação específica que
regulamente e defina quais são os serviços públicos essenciais
é usada de forma análoga a Lei Federal nº 7783/1989, em es-
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pecial o inciso iv, do art. 10 que considera o serviço funerário
como atividade essencial, pois a continuidade dos serviços públicos é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos
administradores públicos, tendo em vista que a interrupção da
prestação desses causaria transtornos aos administrados.
Considerando que a função social do serviço funerário é caracterizada pelo atendimento a carentes e indigentes, bem como
as implicações relativas a saúde pública e o caráter cultural e
religioso da atividade.
Considerando a necessidade de oferta de serviço eficiente e
satisfatório, em atendimento ao interesse público e às necessidades dos usuários, com atendimento digno e abrangente, do
qual todas as camadas da sociedade possam se socorrer, bem
como, o equilíbrio econômico do setor.
Considerando que pelo todo exposto é razoável, plausível, e
economicamente viável ao Poder Público Municipal a estruturação dos serviços funerários sob a responsabilidade da iniciativa privada, no regime de concessão pública.
RESOLVE
I - Determinar a adoção das providências necessárias à abertura do procedimento licitatório, do tipo maior oferta pela outorga,
por meio de concessão para exploração dos serviços funerários para 03 (três) empresas.
A contratação de 03 (três) empresas é decorrente da Lei nº
2469/2015, em conformidade com a capacidade do município,
considerando a quantidade de habitantes, e decorrente da natureza e da essencialidade do serviço, do alto custo operacional envolvido na prestação dos serviços, afastando o risco de
inviabilidade técnica e principalmente econômica da exploração do serviço funerário, evitando desta forma o comprometimento da qualidade final do serviço prestado ou aumento do
custo da tarifa.
II - A área de abrangência da concessão do serviço funerário
compreende todo o Município de Guarapuava.
III - O prazo da concessão do serviço funerário será pelo período de 10 (dez) anos, contados da data da assinatura do contrato de prestação de serviços, nos termos do art. 4º, da Lei nº
2469/2015 e edital.
IV - O contrato poderá ser prorrogado por igual período, por
meio de termo aditivo oneroso, que poderá sofrer reajuste do
valor inicial do contrato, pelos mesmos índices de correção
aplicados na tarifas de serviços funerários, anexo único do
Decreto nº 5147/2016 alterado pelos Decretos n.º 5392/2016
e 5698/2016, desde que preceda ao interesse público, conveniência administrativa e relatório comprovando a eficiência do
serviço prestado pelas concessionárias, nos termos do art. 4º,
da Lei Municipal nº 2469/2015.
V - A outorga de concessão do serviço funerário não tem caráter de exclusividade.
Publique-se no Boletim Oficial do Município, Diário Oficial do
Estado e em jornal diário de circulação local para conhecimento público.
Guarapuava - PR, 21 de fevereiro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PORTARIA N.º 510/2017
CITAÇÃO
À Servidora
ROSICLEIA CRISTINA PERON
Assistente Social – Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua: José Klososki, 440
Pitanga-Pr
Nesta
A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada através da Portaria supracitada, comunica
a instauração contra sua pessoa do Processo Administrativo
Disciplinar, para apurar irregularidades referentes aos atos e
fatos constantes do referido processo, considerando-se Vossa
Senhoria CITADA, para os devidos efeitos legais, a partir da
data da ciência deste documento, especialmente para assegurar o direito que lhe é garantido por lei, acompanhar o processo
pessoalmente ou por intermédio de seu Procurador, arrolar e
reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, como
também prestar seu depoimento pessoal.
Assim, fica Vossa Senhoria CITADA para, na condição de INDICIADA, comparecer perante esta Comissão Processante,
sediada no Núcleo de Recursos Humanos do Município (PAÇO
MUNICIPAL), no dia 28/02/2018, a partir das 14h, para acompanhamento das oitivas.
Guarapuava, em 19 de fevereiro de 2018.
ARIANE LORENCI ZEVIRIKOSKI
Presidente da Comissão
FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 025/2018
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude
e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 229 da Lei
Complementar Municipal nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º – Conceder à Comissão de Processo de Sindicância,
instituído pela Portaria nº 072/2017, dilação de prazo por 30
(trinta) dias, a partir de 21 de fevereiro de 2017.
Art. 2º– Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 21 de fevereiro
de 2018.
Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da
Juventude e Infância, em 23 de fevereiro de 2018.
Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente da Fundação Proteger
PORTARIA Nº 026/2018
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude
e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 229 da Lei
Complementar Municipal nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º – Conceder à Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, instituído pela Portaria nº 048/2017, dilação de pra-
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zo por 90 (noventa) dias, a partir de 20 de novembro de 2017.
Art. 2º– Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 20 de novembro de
2017.
Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, em 23 de fevereiro de 2018.
Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente da Fundação Proteger
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SURG
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL 07/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de tampão em polietileno 500mm de alta densidade – PEAD e grelhas de concreto para manutenção e instalação em galerias pluviais no município de Guarapuava. O Diretor Administrativo da SURG, no
uso de suas atribuições que lhe são inerentes, vem por meio deste ato REPUBLICAR o Edital de Licitação referente ao Pregão
Presencial n. 07/2018, tendo em vista a ocorrência de vícios na primeira publicação, redesignando a data de credenciamento e
abertura dos envelopes para o dia 14/03/2018, às 14h00min, mantidas todas as demais condições preestabelecidas no edital.
Guarapuava, 26 de fevereiro de 2018.
FERNANDO DAMIANI.
Diretor Administrativo.
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