
23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  1

BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 15 de março de 2018
Veiculação: 15 de março de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1306

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

LEI Nº 2792/2017

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEIS

Denomina o nome da nova Via de Acesso ao Centro Educacional de Desenvolvimento Tecnológico de Guarapuava-CEDETEG, 
como Alameda Elio Antônio Dalla Vecchia.
Autor: João Carlos Gonçalves  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:
 
Art. 1º Denomina o nome da nova Via de Acesso ao Centro Educacional de Desenvolvimento Tecnológico de Guarapuava-
-CEDETEG, compreendida entre o Trecho da Rua Saldanha Marinho e o acesso ao Campus do Centro Educacional de Desen-
volvimento Tecnológico de Guarapuava-CEDETEG, como Alameda Elio Antônio Dalla Vecchia.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 14 de março de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Extrato Processo Administrativo Disciplinar
Nº PORTARIA/ANO ASSUNTO CONCLUSÃO
Portaria nº 195/2017 PROCESSO ADM DISCIPLINAR - em desfavor da Servidora ROBERTA 

FERRAZ MARTINS, Cargo de EDUCADOR INFANTIL, por supostos 
ilícitos previstos no Art. 195, § 1º, Incisos I, IV, V, VII, IX, XI e  XII, bem 
como Art. 196, Inciso XVII,  ambos das Leis Complementares nºs 
060/2016 e 063/2016.

REPREENSÃO

DRH, 15/03/2018.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO RECURSOS FEDERAIS

O Município de Guarapuava-PR, em atendimento a Portaria Interministerial nº. 424 de 30 de Dezembro de 2016. Notifica a comu-
nidade, Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais e, demais interessados, da liberação do recurso 
proveniente de convênio com o Governo Federal, na data de 08/03/2018, conforme segue:

Nº do Convênio Objeto Valor Liberado
794355/2013 Apoio a projetos de infraestrutura turística - Construção do Centro de Convivên-

cia e Revitalização do Parque de Recreação, Esporte e Lazer do Jordão
R$ 36.418,20

Guarapuava, 14 de março de 2018. 

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO Nº 006/2018

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 ELIEZER DA SILVA ANDRADE, 
portador da RG nº. 8.706.839-0 e CPF 052.504.279-28, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete Parla-
mentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da 
LC 61/2016, lotado no gabinete do Ver. Pedro Luiz Moraes 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 assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                    
Gabinete do Presidente, em 13 de março de 2018.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 007/2018
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 Retificar o Decreto 70/2017 que designou o servidor 
efetivo Marcelo Pereira Maciel, CPF 006.342.219-06, RG 
8.622.054-7, matrícula funcional 164-1, para exercer cumula-
tivamente ao seu cargo efetivo de Auxiliar de Plenário, as fun-
ções gratificadas do cargo de Chefe Departamento Legislativo, 
retificando-se para o cargo de Chefe Departamento de Com-
pras e Licitações, lotado na Diretoria de Gestão Administrativa 
a partir desta data. 
Art. 2º O cargo de Chefe do Departamento de Compras e 
Licitações tem como atribuição chefiar os trabalhos de seus 
subordinados; efetuar levantamento de preços, orçamentos, 
compras, serviços e obras, prestando subsídios para elabo-
ração legal dos processos de compras, seja na forma direta, 
licitatória ou nos casos de dispensa e inexigibilidade; manter 

contato direto com setor de contabilidade, visando a prévia in-
formação orçamentaria e de disponibilidade financeira, para o 
fim de elaboração correta do procedimento de compras, outras 
funções correlatas ou determinadas.
Art. 3º Ao servidor será concedida gratificação de encargos es-
peciais correspondente ao nível FG/ef do art. 107 da Lei Com-
plementar 061/2016, alterada pela LC 079/2017.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 15 de março de 2018.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 008/2018
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 Retificar o Decreto 71/2017 que designou o servidor 
efetivo Jhonatan de Lara Silva, CPF 008.239.489-00, RG 
7.974.270-8, matrícula funcional 361-1, para exercer cumula-
tivamente ao seu cargo efetivo de Assistente de Manutenção/
Serviços, as funções gratificadas do cargo de Chefe Departa-
mento de Compras e Licitações, retificando-se para o cargo de 
Chefe Departamento Legislativo, lotado na Diretoria de Gestão 
Legislativa a partir desta data. 
Art. 2º O cargo de Chefe Departamento Legislativo tem como 
atribuições a conformação à técnica legislativa os projetos de 
leis municipais, conforme artigo 59, parágrafo único da Cons-
tituição Federal e lei complementar Federal 95/1998 e altera-
ções; será responsável ainda, pela alimentação e atualização 
de sistemas de bancos de dados de todos os atos normativos 
municipais, enquanto não houver o provimento do cargo efetivo 
de Analista Legislativo. Compete ainda desempenhar todos os 
passos do processo legislativo relativos à tramitação de pro-
postas de emendas à Lei Orgânica do Município, de projetos 
de leis, de resolução e de decreto legislativo; auxiliar na elabo-
ração da redação final dos projetos; controlar os prazos para 
sanção ou promulgação; manter o arquivo de leis, de emen-
das à Lei Orgânica do Município, de resoluções e de decretos 
legislativos com todos os documentos do processo legislativo 
do ano corrente; formatar o texto final de leis promulgadas, 
de emendas à Lei Orgânica do Município, de resoluções e de 
decretos legislativos, encaminhando-os para promulgação ao 
Órgão Oficial, com cópia para o Executivo; controlar o prazo 
para publicação e conferir o texto de atos legislativos no Órgão 
Oficial do Município; disponibilizar a íntegra de leis, de emen-
das à Lei Orgânica, de resoluções e de decretos legislativos a 
serem disponibilizadas no site do Poder Legislativo na internet 
pelo Departamento de Informática - Áudio e Vídeo, com a for-
matação adequada para visualização; receber vetos aos proje-
tos de leis encaminhá-los para tramitação e controlar o prazo; 
manter arquivo auxiliar contendo documentos referentes às co-
missões, aos conselhos e aos órgãos criados por leis especiais 
com representação da Câmara (leis, decretos, ofícios e outros) 
e alimentar o respectivo cadastro no Sistema Informatizado 
(com controle de mandatos); apoiar a realização das sessões 
ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais, elaborando as 
pautas, fornecendo todos os documentos necessários e/ou so-
licitados em Plenário, acompanhar à discussão das matérias, 
dar encaminhamento e alimentar o sistema informatizado de 
acordo com o despacho da Mesa. 
Art. 3º Ao servidor será concedida gratificação de encargos es-
peciais correspondente ao nível FG/ef do art. 107 da Lei Com-
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PORTARIA Nº 010/2018

plementar 061/2016, alterada pela LC 079/2017.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 15 de março de 2018.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar o servidor efetivo Robson Luiz Prins, CPF 
061.715.809-61, matrícula funcional 684-1 como pregoeiro, 
que devidamente habilitado em curso de capacitação técnica, 
deverá efetuar os procedimentos administrativos concernentes 
aos processos de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO ou PRESENCIAL, inclusive para registro de preços, no 
âmbito do Poder Legislativo Municipal, referente ao exercício 
de 2018.      
Art. 2º Ao servidor será concedida Gratificação por Encargos 
Especiais nos termos do art. 146, § 3º da Lei Complementar 
061/2016.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se por este ato a Portaria 02/2018. 

Gabinete da Presidência em, 15 de março de 2018.

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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