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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 18 de abril de 2018
Veiculação: 18 de abril de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1329

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

LEI COMPLEMENTAR Nº 086/2018

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEIS

Altera o anexo I da Lei Complementar 050/2014, e estabelece 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Altera o anexo I da Lei Complementar 050/2014, que 
passa a ter a seguinte redação: 

“ANEXO I
ESTRUTURA E DESCRIÇÃO DOS CARGOS

PROFESSOR(A), PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA  
(...)

ATENDENTE AO EDUCANDO
Requisitos básicos:
I – instrução – Ensino Médio;
II – experiência – não exigida;
III – complexidade das tarefas – tarefas rotineiras. 
IV – responsabilidade por erros – O trabalho exige atenção e 
exatidão normais e a influência de erros será mínima;
V – responsabilidade por dados confidenciais – inerente ao car-
go;
VI – responsabilidade por contatos – Contatos frequentes inter-
nos e/ou externo fornecendo e obtendo informações necessá-
rias ao desenvolvimento do trabalho;
VII– responsabilidade por máquinas e equipamentos – trabalho 
que exige um mínimo de atenção e cautela para evitar preju-
ízos com máquinas e equipamentos utilizando no desenvolvi-
mento das tarefas.
VIII – esforço Físico-MODERADO;
IX – esforço mental e visual – exige atenção mental e visual;
X – condições de trabalho – ideais;
XI – responsabilidade por Supervisão – não é inerente ao car-
go;
Descrição sumária:
Deve exercer suas funções junto às Unidades de Ensino que 
compõe a Rede Pública Municipal de Guarapuava, compre-
endida como: Centros Municipais de Educação Infantil e Es-
colas Municipais de Guarapuava, com a função de auxiliar o 
Educador Infantil e/ou o Professor Regente no atendimento 
das crianças em sala de aula promovendo higiene (troca de 
fraldas, banho, troca de roupa), alimentação, repouso, segu-
rança e bem-estar dos alunos, também auxilia na execução 
de atividades de apoio e atendimento individualizado a alunos 
com deficiências, atividades  recreativas diárias dos alunos, 
encaminhamento das crianças para os pais ou responsáveis 
na chegada e saída, ajuda em passeios e atividades externas. 
Tarefas típicas:

I.Receber as crianças na Unidade de Ensino, dentro de um am-
biente acolhedor;
II.Promover a adaptação das crianças que estão ingressando 
na Unidade de Ensino;
III.Conhecer as características individuais das faixas etárias 
assistidas para uma atuação mais eficaz e de qualidade;
IV.Realizar atividades lúdicas, orientadas, que proporcionem 
o desenvolvimento integral da criança, visando potencializar 
aspectos corporais, afetivas, emocionais, estéticos e éticos na 
perspectiva de contribuir para a formação de crianças;
V.Comunicar à equipe diretiva do estabelecimento os fatos e 
acontecimentos relevantes do dia e, se necessário, juntamente 
com a direção, informar aos pais;
VI.Proceder e orientar as crianças no que se refere à higiene 
pessoal, atendendo a faixa etária de atuação;
VII.Preparar e cuidar da alimentação (mamadeiras, sucos e pa-
pinhas) para bebês, com higiene, servir refeições e auxiliar na 
alimentação, deixando o ambiente limpo e organizado, após 
seu uso;
VIII.Promover e zelar pelo horário de repouso;
IX.Prestar atendimento em casos de pequenos ferimentos ou 
outras situações, informando ao responsável e efetuar dieta 
das crianças conforme prescrição médica;
X.Acompanhar a/o educador/a infantil e/ou professor/a regen-
te no atendimento das crianças em atividades diversas como 
passeios, visitas, festas;
XI.Auxiliar na execução de estratégias de estimulação para 
crianças seguindo orientações da/o Educador/a Infantil e/ou 
Professor/a Regente de Classe e do serviço de orientação da 
Secretaria Municipal de Educação;
XII. Ter relação de respeito com seus colegas de trabalho;
XIII.Participar de reuniões, seminários, encontros, palestras, 
sessões de estudo e eventos relacionados à educação promo-
vidos pela mantenedora;
XIV.Colaborar com atividades de articulação da Unidade de 
Ensino com as famílias e a comunidade;
XV.Auxiliar à/ao educador/a infantil e/ou professor/a regente de 
classe no atendimento aos educandos nas Unidades de Ensi-
no;
XVI.Cumprir os dias letivos e as horas estabelecidas na legis-
lação vigente, e sua jornada de trabalho com competência e 
compromisso;
XVII.Atender e cumprir às determinações do Centro Municipal 
de Educação Infantil e/ou da Escola Municipal, quanto à obser-
vância de horário e convocações;
XVIII.Cuidar do ambiente onde se desenvolvem as atividades 
com as crianças, zelando pela limpeza e mantendo-o a orga-
nização;
XIX.Orientar, acompanhar ou realizar, quando necessário, a 
higiene pessoal da criança (escovação de dentes, higiene do 
corpo e das mãos, banhos e trocas de fraldas e roupas, etc.), 
incentivando a aquisição de hábitos saudáveis e autonomia;
XX.Manter limpos os brinquedos e materiais utilizados pelas 
crianças;
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XXI.Fazer uso do uniforme determinado pela direção, usando 
sapatos baixos e fechados, cabelos presos, unhas aparadas e 
sem esmaltes, etc.;
XXII.Usar luvas e sapatilhas, quando recomendado;
XXIII.Promover a segurança das crianças sob sua responsabi-
lidade, intervindo em situações que ofereçam riscos;
XXIV.Executar outras tarefas pertinentes que lhe forem delega-
das ou correlatas ao cargo de Atendente ao Educando, desig-
nadas pela Chefia imediata.
(...)”
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 11 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2696/2018
Dispõe sobre a revogação da Lei Nº 2470 de 2015, que trata da 
proibição do uso de carros particulares cadastrados em aplica-
tivos fixos ou móveis para o transporte remunerado individual 
de pessoas, no âmbito do município de Guarapuava e dá ou-
tras providências.
Autores: Samuel da Silva Pinto, Danilo Dominico, Luiz Augusto 
Klosowski e Pedro Luiz Moraes

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica revogada a Lei Nº 2470 de novembro de 2015.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 29 de março de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2800/2018
Dispõe sobre a disponibilização de brinquedos adaptados para 
crianças com deficiência em locais públicos e privados de la-
zer.
Autor: João Carlos Gonçalves

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art.1° Os playgrounds infantis instalados em estabelecimentos 
de ensino, parques, clubes, áreas de lazer, públicos ou priva-
dos, no Município de Guarapuava, deverão disponibilizar brin-
quedos adequados ao uso de crianças com deficiência.
§1° Os brinquedos de que trata o caput deste artigo deverão 
ser adequados às necessidades de crianças com deficiência 
e instalados por pessoal devidamente capacitado, que deverá 
seguir as normas de segurança da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT.
§2° Para fins de cumprimento desta Lei, os playgrounds deve-
rão seguir a seguinte proporção:
I - Playgrounds com até 5 (cinco) brinquedos: devem disponibi-
lizar ao menos 1 (um) brinquedo adaptado para crianças com 
deficiência;
II - Playgrounds com 6 (seis) a 10 (dez) brinquedos: devem 
disponibilizar ao menos 2 (dois) brinquedos adaptados para 
crianças com deficiência.
III - Playgrounds com mais de 10 (dez) brinquedos: devem 
disponibilizar ao menos 20% (vinte por cento) de brinquedos 
adaptados para crianças com deficiência.

§3° A disponibilização de brinquedos adaptados nos parques e 
áreas públicas de lazer será feita de forma gradativa, na medi-
da da disponibilidade financeira do Poder Executivo.
§4° As áreas privadas de lazer terão o prazo de 2 (dois) anos, 
contados da publicação desta Lei, para se adequarem às dis-
posições aqui previstas.
Art.2° Nos locais a que se refere o art. 1° desta Lei deverão ser 
afixadas placas com a seguinte informação:
"Entretenimento infantil adaptado para integração de crianças 
com e sem deficiência."
Art.3° Para os efeitos desta Lei, ficam estabelecidos os seguin-
tes conceitos básicos:
I - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou 
mais segmentos do corpo humano, acarretando o compro-
metimento da função física, apresentando-se sob a forma de 
paraplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, am-
putação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, 
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções;
II - Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 41dB 
(quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas 
frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000HZ e 3.000HZ;
III - Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é 
igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor corre-
ção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 
0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os 
casos nos quais a somatória da medida do campo visual em 
ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência 
simultânea de quaisquer das condições anteriores;
IV - Deficiência mental: funcionamento intelectual significativa-
mente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito 
anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habili-
dades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, 
habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, 
saúde, segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho;
V - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiên-
cias.
Art.4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 29 de março de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2801/2018
Altera Redação do Art.1º da Lei 2778/2018.
Autor: Pedro Luiz Moraes 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o Art. 1º da Lei Municipal 2778/2018 que 
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º Denomina o CMEI instalado no imóvel cadastrado no 
CTU sob Controle 7041270010, Setor 452194, Quadra 0109, 
Lote 0473, objeto da Matrícula 31757 - SRI do 3º Ofício (An-
terior: Matrícula 20697 - SRI do 3º Ofício), fica localizado no 
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, sito à Avenida Ivo Carli, Nº 2500, 
Distrito Sede de Guarapuava, de Otacília Rodrigues”.
Art. 2º Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Guarapuava, 04 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 6657/2018

DECRETOS
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DECRETO Nº 6658/2018
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PORTARIA Nº 173/2018
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 Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria de Finanças – Departamento de Fiscalização Geral 
e Tributária, para dirigirem veículos leves oficiais do Município 
de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade fun-
cional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes 
ao seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilida-
de anexo, com validade até 31 de julho de 2018:
I.Ednilson José Freitas – Carteira de Habilitação nº 
02174591130;
II.José Antonio de Assis - Carteira de Habilitação nº 
02267168840.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 09 de março 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 Por-
taria nº 173/2018, 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-
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 atuali-
zada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, ________ de ___________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 301/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

 Art. 1º Conceder à Comissão de Processo Administrativo, ins-
tituída pela Portaria nº 033/2018, dilação de prazo por mais 90 
(noventa) dias, a partir de 13 de abril de 2018.
Art. 2º Findo o prazo de 90 (noventa) dias, a comissão deverá 
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 13 de abril de 2018.

Guarapuava, 17 de abril de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 052/2018

A Presidente da Fundação de Proteção da Juventude e Infân-
cia – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear o Sr. Antonio Carlos Martini Mino como presi-
dente da Comissão o de Cargos e Salários.
Art. 2º - Nomear o Sr. Joelson de Moraes Ribas como secretá-
rio da Comissão de Cargos e Salários.
Art.3 º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção da Juven-
tude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, em 17 de abril de 
2018.

Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente da Fundação Proteger

ERRATA

FUNDAÇÃO PROTEGER

Boletim nº 1326/2018, página 03, Portaria nº 046/2018:
Onde se lê:
Art. 1º - Conceder a comissão de Processo Administrativo Dis-
ciplinar, instituída pela Portaria nº 007/2018, dilação de prazo 
por 30 (trinta) dias, a partir de 07 de abril de 2018.
Leia-se:
Art. 1º - Conceder a comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 007/2018, dilação de prazo por 30 (trinta) dias, a 
partir de 07 de abril de 2018.
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CÂMARA MUNICIPAL
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