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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 10 de maio de 2018
Veiculação: 10 de maio de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1341

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

LEI COMPLEMENTAR Nº 088/2018

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEIS

Institui o Plano de Cargos e Salários de Provimento em Comissão na Estrutura Organizacional do Poder Executivo 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 instituído o Plano de Cargos e Salários de Provimento em Comissão, da Estrutura Organizacional do Município de 
Guarapuava, GRUPO OCUPACIONAL CARGOS EM COMISSÃO, com a seguinte estruturação:
NÚMERO DE CARGOS DESCRIÇÃO PADRÃO DE VENCI-

MENTOS
VALOR

03 DIRETOR CC1 R$3.750,00
12 CHEFE CC2 R$3.000,00
01 CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO CC5 R$10.500,00
08 ASSESSOR JURÍDICO CC2 R$3.000,00
10 ASSESSOR ESPECIAL CC1 R$3.750,00
73 ASSESSOR – A1 CC3 R$2.500,00
80 ASSESSOR – A2 CC4 R$1.500,00
01 PROCURADOR GERAL CC5 R$10.500,00
01 OUVIDOR GERAL CC5 R$10.500,00

§1º Os cargos em comissão serão nomeados conforme as atribuições do Anexo Único, e em total respeito aos requisitos mínimos 
de provimento.
§2º Além das atribuições especificadas para o cargo, são obrigações comuns a todos os ocupantes observar no exercício do 
múnus público os direitos e deveres inerentes ao cargo; utilizar, operar e administrar diligentemente os serviços, móveis e equi-
pamentos; 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 regu-
larmente atribuídas pela autoridade responsável, primando por serviço público de qualidade.
Art. 2º Os cargos em comissão criados por esta Lei terão valores nominais com vencimento mensais fixados em razão do padrão 
numérico indicado pela sigla "CC".
§1º O padrão de vencimentos ou valores nominais dos cargos em comissão CC1, CC2, CC3 e CC4, poderão ser acrescidos de 
verba de representação de até 100% (cem por cento).
§2º O padrão de vencimentos ou valor nominal CC5 não poderá receber verba de representação.
§3º O padrão de vencimentos ou valor nominal CC5 estará sujeito a reajuste anual na mesma data e nos mesmos índices apli-
cados aos servidores públicos do município.
Art. 3º As funções de direção, chefia e assessoramento serão, preferencialmente, providas no percentual de 15% (quinze por 
cento) por servidores efetivos.
§1º O provimento do servidor efetivo a que se refere o caput deste artigo, acarreta no afastamento temporário do cargo, enquanto 
perdurar a nomeação.
§2º Ao servidor de carreira nomeado para o exercício do cargo em comissão é facultado optar pela remuneração fixada em lei, 
ou pela remuneração da carreira do cargo efetivo.
Art. 4º Os cargos em comissão serão lotados conforme previsto na Estrutura Organizacional do Município, e em observância aos 
organogramas de cada Secretaria ou órgão.
Parágrafo único. O pagamento dos cargos em comissão será realizado diretamente pela Secretaria ou órgão no qual estejam 
lotados.
Art. 5º A despesa total da remuneração dos cargos em comissão 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 despesa total com a remuneração dos Servidores Públicos Muni-
cipais Ativos, Inativos ou Pensionistas: o somatório dos gastos do município com os servidores ativos, os servidores inativos e 
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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 recolhi-
das 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. 6º Os cargos de provimento em Comissão são de livre 
nomeação e exoneração, com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais e em regime de tempo integral e dedicação 
exclusiva, podendo ser convocados a qualquer momento em 
caso de necessidade da Administração.
§1º Fica assegurado à servidora pública gestante, detentora 
de cargo em comissão, a estabilidade provisória desde a con-
firmação da gravidez até cinco meses após o parto.
§2º Os ocupantes de Cargos de Provimento em Comissão, da 
Estrutura Organizacional do Município de Guarapuava não se-
rão remunerados por horas extras trabalhadas, plantões, auxi-
lio transporte, gratificação de difícil acesso ou quaisquer gratifi-
cações previstas exclusivamente para servidores estatutários, 
sendo vedado o pagamento de gratificação por participação 
em exercício de comissões.
§3º Fica expressamente vedado:
I – a acumulação de cargos em comissão e funções comissio-
nadas e o estabelecimento de gratificação por tempo integral e 
dedicação exclusiva a ocupante de cargo em comissão. 
II – a cessão do servidor ocupante de cargo comissionado a 
outro órgão caso configurada desvinculação hierárquica da au-
toridade nomeante.
III – o recolhimento e/ou depósito de Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço para servidores detentores de cargo em co-
missão.
Art. 7º As atividades de magistério poderão ser exercidas por 
servidores detentores de cargos em comissão desde que de-
monstrada a compatibilidade de horário e sem prejuízo do de-
sempenho de suas funções, devendo ser aprovada e motivada 
pela autoridade nomeante. 
Art. 8º Fica vedada a nomeação para funções de cargos de 
Provimento em Comissão, daqueles enquadrados nas hipóte-
ses previstas nos incisos do artigo 80 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Guarapuava.
Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação revogando a Lei 2784/2018 e demais disposições 
em contrário.

Guarapuava, 09 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DOS CARGOS COMISSIO-

NADOS 

DIRETOR 
ATRIBUIÇÕES: Gerenciar e dirigir equipe de trabalho e apoio 
direto à Secretaria em que esteja vinculado, determinando as 
atividades e orientando execuções, observando as diretrizes. 
Determinar o encaminhamento e a execução de atribuições 
pertinentes; obedecendo as diretrizes da Administração; par-
ticipar das decisões político-administrativas; prestar contas 
sempre que solicitado, despachar, assinar e visar todos os 

documentos que tramitam e que se fizerem necessários, bem 
como, fazer com que os servidores cumpram as determinações 
expressas no Regime Jurídico Único dos Servidores do Municí-
pio; podendo desenvolver atividades supervisão de processos 
licitatórios, supervisão de processos de compras e controle de 
cadastro de fornecedores, supervisão referente formalização, 
gestão e fiscalização de contratos, entre outras atribuições pró-
prias do cargo e demais atividades designadas que exijam nível 
de conhecimento de acordo com os requisitos de provimento.
REQUISITOS: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e ensino mé-
dio.
PADRÃO DE VENCIMENTO: NÍVEL CC1

CHEFE 
ATRIBUIÇÕES: Supervisionar e coordenar as ações necessá-
rias à consecução dos objetivos da divisão e/ou equipe, com 
vistas a assegurar a consecução de seus objetivos, em conso-
nância com os regulamentos e normas que regem o Município. 
Elaborar, relatório sempre que solicitado para ser submetido ao 
Departamento, contemplando as ações de atividades realiza-
das e demais atribuições determinadas pelo Poder Executivo. 
REQUISITOS: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e ensino fun-
damental.
REMUNERAÇÃO: NÍVEL CC2

CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO
ATRIBUIÇÕES: Promover a assistência direta ao Prefeito 
no desempenho de suas atividades político/administrativas, 
executar e exercer a chefia das atribuições previstas para o 
Gabinete do Prefeito, despachar diretamente com o Prefeito, 
delegar atribuições, distribuir o trabalho, superintender sua 
execução e controlar os resultados; coordenar e supervisionar 
as atividades dos cargos em comissão e servidores efetivos 
que estejam sob sua responsabilidade, além de promover a 
recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Prefei-
to; transmitir ordens e determinações do Prefeito; representar 
o Prefeito quando designado; praticar os atos necessários ao 
cumprimento das atribuições do Gabinete do Prefeito e aque-
les para os quais receber delegação de competência; desem-
penhar outras tarefas compatíveis com a posição e as determi-
nadas pelo Prefeito.
REQUISITOS: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e ensino mé-
dio.
REMUNERAÇÃO: NÍVEL CC5

ASSESSOR JURÍDICO
ATRIBUIÇÕES: Atender, no âmbito administrativo e jurídico, 
aos processos e consultas que lhe forem submetidos pelo 
Prefeito, Secretários e Diretores que compõem a Administra-
ção Direta e Indireta do Município de Guarapuava, além das 
atribuições que lhe forem delegadas, ou subdelegadas e que 
exijam nível de conhecimento de acordo com os requisitos de 
provimento, sendo imprescindível relação de confiança com o 
supervisor imediato.
REQUISITOS: Idade mínima de 18 (dezoito) anos, com gra-
duação superior em direito e inscrição regular na Ordem dos 
Advogados do Brasil.
PADRÃO DE VENCIMENTO: NÍVEL CC2

ASSESSOR ESPECIAL
ATRIBUIÇÕES: Assessorar diretamente aos Secretários Muni-
cipais 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 
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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, além das atri-
buições de seu cargo, aquelas que lhe forem conferidas por lei 
ou regulamento, ou que lhe forem delegadas, ou subdelegadas 
e que exijam nível de conhecimento de acordo com os requisi-
tos de provimento, sendo imprescindível relação de confiança 
com o supervisor imediato.
REQUISITOS: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e ensino mé-
dio.
REMUNERAÇÃO: NÍVEL CC1

ASSESSOR – A1 
ATRIBUIÇÕES: Assessorar os diretores e chefes, em todos 
os assuntos de natureza administrativa; elaborar pareceres, 
estudos, sugestões e providências executivas necessárias ao 
desempenho das atividades que lhe forem atribuídas, manten-
do constante relação de confiança com o supervisor imediato. 
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 regulamen-
to, ou que lhe forem delegadas, ou subdelegadas e que exijam 
nível de conhecimento de acordo com os requisitos de provi-
mento.
REQUISITOS: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e ensino fun-
damental.
REMUNERAÇÃO: NÍVEL CC3

ASSESSOR – A2
ATRIBUIÇÕES: Assessorar o Poder Executivo para a efetivida-
de dos programas de atendimentos, com apontamento e comu-
nicação; manter o relacionamento constante com a comunida-
de em geral e com os servidores da Administração Municipal, 
repassar orientação da forma de acesso aos programas, bem 
como realizar o atendimento e o encaminhamento das reivin-
dicações da comunidade, representadas pelas associações 
comunitárias de bairros, sendo imprescindível relação de con-
fiança com o supervisor imediato, desenvolvendo atividades 
próprias do cargo e demais atividades designadas/delegadas 
que exijam nível de conhecimento de acordo com os requisitos 
de provimento.
REQUISITOS: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e ensino fun-
damental.
PADRÃO DE VENCIMENTO: NÍVEL CC4

PROCURADOR GERAL
ATRIBUIÇÕES: Exercer a direção e coordenar a Procuradoria 
Geral do Município, supervisionar o desenvolvimento dos tra-
balhos realizados pelos servidores efetivos ou assessores ju-
rídicos lotados junto a Procuradoria, desenvolvendo atividades 
próprias do cargo e demais atribuições designadas/delegadas.
REQUISITOS: Idade mínima de 18 (dezoito) anos, com gradu-
ação superior em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados 
do Brasil.
PADRÃO DE VENCIMENTO: NÍVEL CC5

OUVIDOR GERAL
ATRIBUIÇÕES: Dirigir e coordenar as atividades dos servido-
res efetivos ou assessores lotados junto a Ouvidoria Geral do 
município, desenvolvendo atividades próprias do cargo.
REQUISITOS: Idade mínima de 18 (dezoito) anos, e ensino 
médio.
PADRÃO DE VENCIMENTO: NÍVEL CC5

LEI Nº 2806/2018
Altera as Leis 2515/2016 e 2516/2016 e estabelece outras pro-
vidências. 

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

Art. 1º Acrescenta os §§1º e 2º ao art. 4º das Leis 2515 e 
2516/2016, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - ....................................
(...)
§1º Os valores oriundos de incorporações efetuadas com base 
em legislações anteriores, valor pessoal nominal-VPNI e/ou in-
tegralização por readaptação compõem o vencimento básico 
dos servidores como vantagens de caráter permanente, no en-
tanto, não serão considerados para inclusão de qualquer grati-
ficação posterior, salvo exceções previstas.
§2º Os valores oriundos de incorporações efetuadas com base 
em legislações anteriores, valor pessoal nominal-VPNI e/ou in-
tegralização por readaptação, compõem o vencimento básico 
dos servidores municipais, possuindo a garantia constitucional 
de irredutibilidade conforme art. 37, inciso XV da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988, estando sujeito ao 
reajuste anual aplicável aos servidores públicos municipais.”
Art. 2º Altera o art. 5º da Lei 2516/2016, inclui os cargos de: 
Bombeiro Civil, Operador de Escavadeira, Operador de Moto-
niveladora, Operador de Retroescavadeira e Operador de Rolo 
Compactador, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - ....................................................
I - Cargos de Nível Superior:
(...)

II - Cargos de Nível Técnico: 
(...)

III - Cargos de Nível Médio: 
(...)
Bombeiro Civil

IV - Cargos de Nível Fundamental: 
(...)
Operador de Escavadeira
Operador de Motoniveladora 
Operador de Retroescavadeira
Operador de Rolo Compactador
Art. 3º Altera o anexo I da Lei 2516/2016 para incluir na relação 
de vagas, os cargos de: Bombeiro Civil, Operador de Escava-
deira, Operador de Motoniveladora, Operador de Retroesca-
vadeira e Operador de Rolo Compactador, passando a vigorar 
com a seguinte redação:

“ANEXO I
RELAÇÃO DE CARGOS E VAGAS

(...)
III – NÍVEL MÉDIO
CARGOS VAGAS
(...)
Bombeiro Civil 06

III – NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGOS VAGAS
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(...)
Operador de Escavadeira 01
Operador de Motonivela-
dora

02

Operador de Retroescava-
deira 

02

Operador de Rolo Compac-
tador

02

(...)

(...)”

Art. 4º Altera o anexo II da Lei 2516/2016, de acordo com o 
anexo I desta Lei, e inclui na tabela de vencimentos os cargos 
de: Operador de Escavadeira, Operador de Motoniveladora, 
Operador de Retroescavadeira e Operador de Rolo Compac-
tador.
Art. 5º Altera o anexo IV da Lei 2516/2016 e inclui a descri-
ção dos cargos de: Operador de Motoniveladora, Operador 
de Retroescavadeira, Operador de Rolo Compactador, altera 
os requisitos para os cargos de Fiscal Tributário e Técnico de 
Controle Interno, como também altera a descritivo do cargo de 
Contador, Procurador e Agente Social e Auxiliar Operacional, 
passando a vigorar com a seguinte redação:

“ANEXO IV
DESCRIÇÃO DE CARGOS

SEÇÃO I
NÍVEL SUPERIOR

FISCAL TRIBUTÁRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal concerne, à 
questão tributária. 
TAREFAS TÍPICAS: 
Assistir e orientar unidades de execução no cumprimento da 
legislação tributária; Supervisionar e orientar as atividades de-
senvolvidas pelos Fiscais Técnicos; Efetuar cálculos e siste-
mas explicativos de cálculos de tributos; Elaborar e acompa-
nhar cronogramas de fiscalização, lançamentos e arrecadação 
de tributos; Constituir mediante lançamento, o crédito tributário 
e de contribuições; Auditar documentos fiscais e contábeis e 
realizar comparações visando  o melhor enquadramento fiscal 
do contribuinte; Prestar atendimento, orientações e informa-
ções ao público; Estudar e propor alterações na legislação tri-
butária; Desenvolver técnicas de aperfeiçoamento da sistemá-
tica de fiscalização, consciência e conhecimento comunitário 
no que tange a tributação; Desenvolver estudos, objetivando 
o acompanhamento, controle e avaliação da receita; Emitir pa-
receres em processos e consultas interpretando e aplicando a 
Legislação Tributária quando houver tal delegação; Dirigir veí-
culos leves; Executar outras tarefas compatíveis com a função, 
determinadas pela chefia imediata.
REQUISITOS: Instrução: Superior Completo: Curso de Ci-
ências Contábeis, Administração, Economia ou Bacharel em 
Direito. Experiência: não exigida. Complexidade das Tarefas: 
Tarefas especializadas, com partes complexas, que exigem 
sólidos conhecimentos técnicos; Responsabilidade por erros: 
Trabalho que exige atenção e exatidão elevadas, para evitar 
erros em decisões que envolvem lucros ou perdas. Um erro 
pode causar grandes perdas financeiras. Responsabilidade 
por dados confidenciais: tem acesso a informações estritamen-
te confidenciais, cuja divulgação inadvertida pode provocar sé-

rios embaraços e/ou grandes prejuízos financeiros e/ou mo-
rais a empresa. Discrição e integridade máxima, são requisitos 
essenciais do cargo; Responsabilidade por contato: Contatos 
internos e externos, par obter e fornecer informações confor-
me necessidade do serviço; Responsabilidade por máquinas e 
equipamentos não inerente ao cargo; Esforço físico: leve. Es-
forço mental e visual: constante esforço mental e visual; Con-
dições de trabalho: ideais de trabalho; Responsabilidade por 
segurança de terceiros: não é inerente ao cargo; Responsabi-
lidade por supervisão: o exercício de supervisão é inerente ao 
cargo; Carga horária proposta: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Organizar, coordenar e/ou executar 
os trabalhos inerentes a contabilidade, planejando, supervisio-
nando, orientando sua execução e participando dos mesmos, 
a fim de apurar os elementos necessários ao controle da situa-
ção financeira, econômica e patrimonial da entidade. 
TAREFAS TÍPICAS: Elaborar estudos de viabilidade econô-
mico-financeira e patrimonial, pesquisando antecedentes, 
analisando o comportamento histórico, procedendo ao ajuste 
estático dos dados, calculando taxa de retorno, preparando 
quadros e gráficos demonstrativos, emitindo parecer, a fim de 
subsidiar decisões superiores; Analisar o desempenho econô-
mico-financeiro-patrimonial, propondo os ajustes necessários e 
calculando os respectivos índices; Elaborar e/ou coordenar es-
tudos sobre projetos de expansão sob aspectos econômicos-fi-
nanceiros patrimoniais. coletando dados nas áreas envolvidas, 
baseando-se nas políticas vigentes e efetuando cálculos e de-
monstrativos, a fim de proporcionar subsídios para tomada de 
decisões; Efetuar previsão de despesas e receitas, pesquisan-
do subsídios em relatórios, demonstrativos, revistas, jornais, li-
vros e outras fontes bibliográficas contatando com profissionais 
e Entidades especificas, analisando indicadores de períodos 
anteriores, identificando tendências, .etc., aplicando índices a 
fim de possibilitar o acompanhamento de .resultados futuros 
para tomada de decisões; Elaborar modelos matemáticos utili-
zando técnicas econométricas, a fim de representar fenômenos 
econômicos; Participar na elaboração do orçamento programa, 
analisando dados econômicos-financeiros, técnicos, operacio-
nais e administrativos, calculando e apresentando 'previsões 
de receitas e despesas, investimentos, fluxo de caixa e outros 
e preparando quadros, tabelas e gráficos demonstrativos, a fim 
de possibilitar controle e análise gerencial; Controlar a execu-
ção orçamentária, analisando balancetes, verificando as varia-
ções ocorridas entre o orçamento e o realizado, pesquisando 
junto aos responsáveis as causas dos desvios, propondo so-
luções e apresentando em relatórios os dados analisados, a 
fim de manter controle da situação do orçamento programa; 
supervisionar, coordenar elou orientar tecnicamente a análise, 
conferência, classificação e enquadramento dos documentos 
de despesas e receitas, distribuindo os trabalhos acompanhan-
do sua execução, comparando, analisando e solucionando 
distorções, a fim de assegurar o cumprimento das exigências 
legais; Efetuar os remanejamentos de dotações orçamentárias 
das atividades, analisando as causas e os motivos, calculando 
tendências de 'disponibilidade e outros fatores intervenientes, 
classificando as transferências, segundo as normas financei-
ras; Efetuar estudos que envolvam aspectos tarifários, apli-
cando cálculos matemáticos e estatísticos em dados históricos 
e verificando aumento provável da receita, a fim de atualizar 
tabelas e informar os reflexos . decorrentes; Participar na ela-
boração dos 'créditos adicionais efetuando 'levantamentos, se-
lecionando indicadores, solicitando dados, fontes, procedendo 
a análise e classificação das informações efetuando cálculos 
de estimativa da receita e da despesa, investimentos, fluxo de 
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caixa e montando formulários apropriados, a fim de reforçar as 
previsões iniciais do orçamento programa e dar prosseguimen-
to às realizações da Entidade; Coordenar elou realizar as con-
ferências dos documentos de arrecadação de receitas. Elabo-
rar relatórios periódicos (bimestrais) cientificando os Tribunais 
de Contas quanto a regularidade administrativa ou conforme 
dispões o Art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, 
assumindo ônus legal sobre a realização destes; Participar, 
quando solicitado, a prestar esclarecimentos a Sociedade, Ór-
gãos Fiscalizadores (Conselhos), Poder Legislativo, Tribunais 
de Contas e nas audiências públicas realizadas pelo Poder 
Executivo quadrimestralmente; Executar outras tarefas com-
patíveis com o cargo elou com as necessidades da Entidade. 
REQUISITOS: Instrução: Superior Completo na área de Eco-
nomia, Administração ou Ciências Contábeis, ou Bacharel em 
Direito; Experiência: não exigida; Complexidade das tarefas: 
tarefas especializadas, com partes complexas, que exigem 
sólidos conhecimentos técnicos; Responsabilidade por erros: 
trabalho que exige atenção e exatidão elevados, para evitar 
erros em decisões que envolvem lucros ou perdas. Um erro 
pode causar grandes perdas financeiras; Responsabilidade por 
dados confidenciais: tem acesso a informações estritamente 
confidenciais, cuja divulgação inadvertida pode provocar sérios 
embaraços elou grandes prejuízos financeiros elou morais à 
administração. Discrição, relacionamento pessoal e integrida-
de máxima, são requisitos essenciais do cargo; Responsabili-
dade por contados: contatos internos e externos, pessoalmen-
te ou por telefone e por correspondência, verificando contas e 
registros, prestando e recebendo informações sobre a situação 
financeira, econômica e patrimonial; Responsabilidade por má-
quinas e equipamentos: não é inerente ao cargo; Responsabi-
lidade por segurança de terceiros: não é inerente ao cargo; Es-
forço Físico: leve; Esforço Mental e Visual: constante esforço 
visual e mental. Condições de Trabalho: típicas de escritório; 
Responsabilidade por Supervisão: é inerente ao cargo. Carga 
horária: 40 horas semanais.

CONTADOR 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Organizar, coordenar e/ou executar 
os trabalhos inerentes a contabilidade, planejando e supervisio-
nando, orientando sua execução e participando dos mesmos, 
de acordo com elementos necessários ao controle da situação 
financeira, econômica, orçamentária e patrimonial da entidade. 
TAREFAS TÍPICAS: Supervisionar o sistema contábil, verifi-
cando de forma contínua as contas e os registros em todas as 
áreas e promovendo a conciliação de saldos entre os controles 
contábeis, mantendo-os atualizados, bem como certificar-se da 
exatidão dos mesmos; Acompanhar os trabalhos de contabili-
zação de documentos, planejando os sistemas de registro, de 
operações e orientando os serviços de classificação e proces-
samento, bem como a análise e conciliação de contas, verifican-
do a consistência dos resultados: Acompanhar a execução de 
planos de trabalho, controlando prazos e prestando orientação 
necessária, a fim de atingir metas predeterminadas e atender 
as exigências legais; Revisar contas e balancetes, verificando 
e comparando com dados com a documentação originária e 
analisando a classificação contábil, a fim de promover conci-
liação de saldos; Elaborar fluxo de caixa, verificando receita e 
despesas previstas para períodos determinados, analisando os 
valores calculados e emitindo o parecer complementar sobre 
a situação existente, a fim de manter controle das disponibili-
dades bancárias em função dos compromissos financeiros da 
entidade; Acompanhar na legislação fiscal e tributária vigente, 
verificando a aplicabilidade na área e transmitindo ao pessoal 
de execução através de instruções, a fim de possibilitar a atua-
lização de rotinas e procedimentos, bem como o cumprimento 

da exigência legal; Assessorar as diversas áreas da entida-
de em assuntos referentes a normas e legislação pertinentes 
ao setor, orientando e esclarecendo dúvidas, a fim de que os 
trabalhos sejam elaborados dentro das disposições vigentes; 
Prestar informações contábeis, fiscais e auditoriais internas, 
pesquisando e apresentando os documentos solicitados, a 
fim de esclarecer assuntos pertinentes a área; Assessorar a 
direção em questão financeiras, contábeis e fiscais, a fim de 
contribuir para correta elaboração de políticas e instrumentos 
de ação; Assessorar a direção em questões financeiras, con-
tábeis e fiscais, a fim de contribuir para correta elaboração de 
políticas e instrumentos de ação; Executar outras tarefas com-
patíveis com o cargo e/ou com as necessidades da entidade. 
REQUISITOS: 1 – Instrução; Superior completo – curso de Ci-
ências Contábeis e Registro no Conselho Regional de Conta-
bilidade (CRC) 2 – Experiência: não exigida 3 – Complexidade 
das tarefas – tarefas especializadas, com partes complexas, 
que exigem sólidos conhecimentos técnicos; 4 – Responsabili-
dade por erros – Trabalho exige atenção e exatidão elevados, 
para evitar erros em decisões que envolvem lucros ou perdas. 
Um erro pode causar grandes perdas financeiras; 5 – Respon-
sabilidade por dados confidenciais – tem acesso a informações 
estritamente confidenciais, cuja a divulgação inadvertida pode 
provocar sérios embaraços e/ou grandes prejuízos financei-
ros e/ou morais á empresa. Discrição e integridade máxima, 
são requisitos essenciais do cargo; 6 – Responsabilidade por 
contatos – contatos internos, pessoalmente por telefone e por 
correspondência, verificando contas e registros, prestando e 
recebendo informações sobre a situação financeira, econômi-
ca e patrimonial; 7 – Responsabilidade por máquinas e equi-
pamentos – não é inerente ao cargo; 8 – Esforço físico – leve; 
9 – Esforço mental e visual – constante esforço mental e visual; 
10 – Condições de trabalho – Típicas de escritório; 11 – Res-
ponsabilidade por Supervisão – o exercício de supervisão é 
inerente ao cargo; 12 - Carga horária: 40 horas semanais.

PROCURADOR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA. (1) Representar judicialmente o Mu-
nicípio de Guarapuava, no Foro em geral, perante todos seus 
órgãos e instâncias, atuando na defesa dos direitos do Muni-
cípio em todos os processos e/ou procedimento judiciais e/ou 
extrajudiciais em que este for parte ou interessado. (2) Pres-
tar assessoramento jurídico ao Município de Guarapuava, por 
meio da elaboração de pareceres e peças congêneres, nos 
procedimento administrativos internos da Administração Muni-
cipal.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO. São atribuições do cargo: (1) de-
fender judicial e extrajudicialmente os interesses do Município 
de Guarapuava, no âmbito do Poder Executivo; (2) supervisio-
nar os serviços jurídicos do Município de Guarapuava, no âm-
bito do Poder Executivo; (3) proceder à execução e à cobrança 
judicial e extrajudicial da dívida ativa; (4) prestar consultoria, 
assessoramento jurídico e controle de legalidade, incluídos os 
de natureza financeira e orçamentária, no âmbito do Município 
de Guarapuava; (5) pesquisar, analisar e interpretar a legis-
lação, regulamentos, doutrina e jurisprudência; (6) analisar e 
elaborar minutas de contratos, convênios e outros ajustes de 
interesse do Município; (7) analisar e elaborar peças proces-
suais; (8) propor ações judiciais; (9) analisar e/ou elaborar mi-
nutas de leis, decretos e outras modalidades normativas; (10) 
analisar proposições de lei elaboradas pelo Poder Legislativo 
Municipal; (11) emitir informações, pareceres jurídicos e outras 
manifestações jurídicas sobre assuntos de interesse do Muni-
cípio; (12) atuar em audiências e julgamentos de interesse do 
Município; (13) outras atividades correlatas.
REQUISITOS PARA INVESTIDURA. O candidato aprovado 
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em Concurso Público será investido no cargo de Procurador 
do Município, conforme a necessidade do Município de Gua-
rapuava, desde que atendidos os seguintes requisitos: (1) 
ser brasileiro nato, naturalizado ou, no caso de nacionalidade 
portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre 
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 
direitos políticos, nos termos do artigo 12, parágrafo primeiro, 
da Constituição Federal; (2) ter idade mínima de 18 anos (com-
pletos na data da investidura do cargo) e máxima de 69 anos 
até a data da posse (artigo 40, inciso II, da Constituição Fede-
ral); (3) ser bacharel em Direito, com Diploma ou com Certidão 
de Conclusão de Curso acompanhado de histórico escolar, re-
conhecido pelo Ministério da Educação, a ser apresentado no 
ato da posse; (4) estar inscrito na Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional do Paraná, e no pleno gozo das prerroga-
tivas profissionais, nos termos da Lei Federal nº 8.906/1994, 
cuja qualidade deverá ser comprovada no momento da posse; 
(5) estar em pleno gozo dos direitos políticos; (6) se do sexo 
masculino, estar em dia com as obrigações do serviço militar; 
(7) ter bons antecedentes, mediante apresentação de certidão 
dos setores de distribuição de execuções criminais da Justiça 
Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, dos locais em que tenha 
residido o candidato nos últimos 5 anos; (8) não ser titular de 
cargo, emprego ou função pública (federal, estadual e muni-
cipal) não acumulável nos termos dos incisos XVI e XVII, do 
artigo 37, da Constituição Federal; (9) não ser aposentado em 
cargo, emprego ou função pública (federal, estadual e munici-
pal) não acumulável nos termos do artigo 37, incisos XVI e XVII 
e §10, bem como do artigo 40, §6º, da Constituição Federal - 
Carga horária: 40 horas semanais.

(...) 

SEÇÃO II
DESCRIÇÃO DE CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO

(...)

SEÇÃO III
DESCRIÇÃO DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

(...)

AGENTE SOCIAL 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar atendimento social individu-
alizado ou por grupo á comunidade; manter contato com en-
tidades comunitárias; auxiliar no levantamento de dados para 
pesquisa social. 
TAREFAS TÍPICAS: Atender a população verificando as con-
dições socioeconômicas, providenciando soluções ás neces-
sidades, contactuando com familiares, controlando faltosos, 
formando grupos e efetuando triagem de casos sociais, para 
receberem tratamento social adequado; Manter contatos com 
entidades comunitárias, visando a obtenção de recursos pre-
videnciários, institucionais e grupos comunitários, para atendi-
mento ás necessidades sociais do indivíduo e da comunida-
de. Auxiliar no levantamento de dados para pesquisa social, 
realizando visitas domiciliárias, verificando situações, visando 
a adequação de recursos disponíveis da comunidade. Elabo-
rar relatórios das atividades desenvolvidas, relacionando da-
dos qualitativos e quantitativos, para controle e avaliação de 
resultados. Executar outras tarefas compatíveis com a função, 
determinadas pela chefia imediata, colaborando para o aprimo-
ramento permanente da prestação de serviços. 
REQUISITOS: 1 – Instrução: Ensino Médio; 2 – Experiência: 
não exigida; 3 – Complexidade das tarefas – exige julgamento, 

iniciativa, habilidade verbal e equilíbrio emocional, para atuar 
junto á clientela prestando orientação. 4 – Responsabilidade 
por erros – pelo adequado atendimento e encaminhamento da 
clientela. 5 – Responsabilidade por dados confidenciais – aces-
so a dados confidenciais. 6 – Responsabilidade por contatos 
– interno e externo para atender as necessidades do serviço. 
7 – Responsabilidade por máquinas e equipamentos – para 
desenvolvimento das funções não são utilizados máquinas e 
equipamentos. 8 – Esforço Físico – relativo; trabalha em pé e 
andando; realiza levantamento de dados para pesquisa social. 
Os esforços físicos são compensados por períodos de relaxa-
mento. 9 – Esforço mental e visual – exige atenção p/a analise 
de situação simples e indicações de alternativas para solução 
de problemas da clientela. 10 – Responsabilidade segurança 
por terceiros – não há 11 – Condições de trabalho trabalha em 
pé e andando. 12 – Responsabilidade por Supervisão – não há. 
13 - Carga horária: 40 h semanais.
(...)

SEÇÃO IV
DESCRIÇÃO DE CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

(...)
AUXILIAR OPERACIONAL 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar trabalhos como: Auxiliar de 
topógrafo nos levantamentos, demarcações, nivelamentos, pu-
xando a trena, batendo piquetes e carregando a estádia (mira) 
e demais instrumentos de topografia. Organizar o cardápio se-
manal, variando diariamente de prato servido, preparando me-
rendas para alunos da rede municipal, tais como: sopas, polen-
ta, mingaus, arroz, macarrão, sobremesas e outros constantes 
do programa municipal de Merenda Escolar, fornecer lista de 
ingredientes a chefia imediata para que possam ser adquiridos; 
Pintar caminhões, veículos leves e máquinas retirando vidros, 
fechaduras, borrachas cromados e outras peças montando-
-as novamente após a execução da pintura. Pintar letreiros em 
portas de carros de acordo com o padrão da Prefeitura; fai-
xas de pano para eventos sociais ou esportivos do Município, 
fazer placas de tamanhos variados, montando a estrutura de 
madeira e fixando-a na chapa de lata para pintura; Plantar e 
tratar as espécies cultivadas, fazer enxertos; colocar terra nos 
canteiros; preparar as sementes; semear as diversas espécies 
nos canteiros; transferir as mudas dos canteiros para as jacas; 
podar galhos e raízes de mudas; manter corredores e canteiros 
limpos; pulverizar canteiros contra lagartas e doenças; prepa-
rar regular e operar maquinas e/ou equipamentos indústrias, 
sendo responsável pelo controle dos parâmetros e qualidades 
das peças usinadas; instalar maquinas e regulagem de dispo-
sitivos, posicionando de acordo com a técnica recomendada 
e realizando os ajustes necessários; lavagem, secagem, poli-
mento de veículos e equipamentos, com aplicação de produtos 
de higienização e polimentos. 
REQUISITOS: 1 Instrução: Ensino Fundamental; 2 Experiência 
– não exige; 3 Complexidade das tarefas – tarefas simples e 
rotineiras 4 Responsabilidade por erros – limitados ao trabalho 
e quem podem causar pequenos prejuízos; 5 Responsabilida-
de por dados confidenciais –não tem acesso; 6 – Responsabi-
lidade por contatos – contatos internos em caso de obtenção 
e troca de informações para atender o desempenho das ta-
refas; 7 – Responsabilidade por máquinas e equipamentos – 
Responsável pelos equipamentos usados no desempenho da 
função; 8 – Esforço Físico – leve; 9 – Esforço mental e visual 
– exige pouca concentração mental e visual; 10 – Condições 
de trabalho – sujeito a intempéries, pó, barulho, cheiro de tinta, 
etc. 11 – Responsabilidade por Supervisão – não há; 12 – Res-
ponsabilidade por segurança de terceiros – não é inerente ao 
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cargo. 13 - Carga horária: 40 horas semanais.

OPERADOR DE ESCAVADEIRA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operar máquinas escavadeiras, con-
trolando seus comandos de corte e elevação; operar máquinas 
providas de pás de comando hidráulico; operar tratores pro-
vidos de uma lâmina frontal côncavo de aço; operar máquina 
niveladora munida de uma lâmina ou escarificador e movida 
por autopropulsão ou por reboque; operar máquina motorizada 
e provida de rolos compressores ou cilíndricos; operar máquina 
pavimentadora; efetuar a manutenção das máquinas, abaste-
cendo-as, lubrificando-as, mantendo-as sempre limpas e efetu-
ando pequenos reparos; operar outros equipamentos conforme 
determinado pela chefia imediata.
TAREFAS TIPICAS: Operar a máquina, ligando-a, deixando-a 
aquecer e deslocando-a ao local dos trabalhos; Inspecionar as 
condições da máquina (Nível da água, do óleo, pneus, bate-
ria etc); Engraxando e lubrificando a máquina e encaminhan-
do para manutenção quando detectar problemas; Relatar em 
caderneta de registros, os serviços executados pela máquina, 
para efeitos de controle; Executar outras tarefas compatíveis 
com a função e determinadas pela chefia imediata.
REQUISITOS: 1 – Instrução: Ensino Fundamental, com Cartei-
ra Nacional de Habilitação C ou D; 2 – Experiência: Não exigi-
da; 3 – Complexidade de tarefas – tarefas simples e rotineiras 
exigindo decisões simples eventualmente; 4 – Responsabili-
dade por erros – erros que ocasionar graves conseqüências 
tais como: desastre, atropelamento, impontualidade nos aten-
dimentos as ordens recebidas; 5 – Responsabilidades por con-
tatos – contatos internos e externos par atender a necessidade 
dos serviços; 7 – Responsabilidade por máquinas e equipa-
mentos – o trabalho requer preocupação para que sejam evita-
das danos de grande monta; 8 – Esforço Físico – moderado; 9 
– Esforço mental e visual – exige atenção concentrada e esfor-
ço visual; 10 -  Condições de trabalho – em cabine motorizada 
exposto ao barulho, calor, pó etc; 11 – Responsabilidade por 
Supervisão – não há; 12 – Responsabilidade por segurança de 
terceiros – no desempenho da função pode ocorrer acidentes; 
13 – Carga horárias; 40 horas semanais.

OPERADOR DE MOTO NIVELADORA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Manobrar a máquina, manipulando 
os comandos de marcha e direção do trator, da niveladora ou 
da pá mecânica, para possibilitar a movimentação da terra; mo-
vimentar a lâmina da niveladora ou pá mecânica ou da borda 
inferior da pá, acionando as alavancas de controle, para po-
sicionar o mecanismo segundo as necessidades do trabalho; 
manobrar a máquina, acionando os comandos, para empurrar 
a terra solta, rebaixar as partes mais altas e nivelar a superfí-
cie ou deslocar a terra para outro lugar; executar a manuten-
ção da máquina, lubrificando-a e efetuando pequenos reparos, 
para mantê-la em boas condições de funcionamento. Podendo 
especializar-se em operar um tipo específico de máquina nive-
ladora e ser designado de acordo com a especialização.
TAREFAS TIPICAS: Operar a máquina, ligando-a, deixando-a 
aquecer e deslocando-a ao local dos trabalhos; Inspecionar as 
condições da máquina (Nível da água, do óleo, pneus, bate-
ria etc); Engraxando e lubrificando a máquina e encaminhan-
do para manutenção quando detectar problemas; Relatar em 
caderneta de registros, os serviços executados pela máquina, 
para efeitos de controle; operar outros equipamentos conforme 
determinado pela chefia imediata.
REQUISITOS: 1 – Instrução: Ensino Fundamental, com Cartei-
ra Nacional de Habilitação C ou D; 2 – Experiência: Não exigi-
da; 3 – Complexidade de tarefas – tarefas simples e rotineiras 
exigindo decisões simples eventualmente; 4 – Responsabili-

dade por erros – erros que ocasionar graves conseqüências 
tais como: desastre, atropelamento, impontualidade nos aten-
dimentos as ordens recebidas; 5 – Responsabilidades por con-
tatos – contatos internos e externos par atender a necessidade 
dos serviços; 7 – Responsabilidade por máquinas e equipa-
mentos – o trabalho requer preocupação para que sejam evita-
das danos de grande monta; 8 – Esforço Físico – moderado; 9 
– Esforço mental e visual – exige atenção concentrada e esfor-
ço visual; 10 -  Condições de trabalho – em cabine motorizada 
exposto ao barulho, calor, pó etc; 11 – Responsabilidade por 
Supervisão – não há; 12 – Responsabilidade por segurança de 
terceiros – no desempenho da função pode ocorrer acidentes; 
13 – Carga horárias; 40 horas semanais.

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operar máquinas retroescavadeiras, 
controlando seus comandos de corte e elevação; efetuar a ma-
nutenção das máquinas abastecendo-as, lubrificando-as, man-
tendo–as sempre limpas; operar outros equipamentos confor-
me determinado pela chefia imediata.
TAREFAS TIPICAS: Operar a máquina, ligando-a, deixando-a 
aquecer e deslocando-a ao local dos trabalhos; Inspecionar as 
condições da máquina (Nível da água, do óleo, pneus, bate-
ria etc); Engraxando e lubrificando a máquina e encaminhan-
do para manutenção quando detectar problemas; Relatar em 
caderneta de registros, os serviços executados pela máquina, 
para efeitos de controle; Executar outras tarefas compatíveis 
com a função e determinadas pela chefia imediata.
REQUISITOS: 1 – Instrução: Ensino Fundamental, com Cartei-
ra Nacional de Habilitação C ou D; 2 – Experiência: Não exigi-
da; 3 – Complexidade de tarefas – tarefas simples e rotineiras 
exigindo decisões simples eventualmente; 4 – Responsabili-
dade por erros – erros que ocasionar graves conseqüências 
tais como: desastre, atropelamento, impontualidade nos aten-
dimentos as ordens recebidas; 5 – Responsabilidades por con-
tatos – contatos internos e externos par atender a necessidade 
dos serviços; 7 – Responsabilidade por máquinas e equipa-
mentos – o trabalho requer preocupação para que sejam evita-
das danos de grande monta; 8 – Esforço Físico – moderado; 9 
– Esforço mental e visual – exige atenção concentrada e esfor-
ço visual; 10 -  Condições de trabalho – em cabine motorizada 
exposto ao barulho, calor, pó etc; 11 – Responsabilidade por 
Supervisão – não há; 12 – Responsabilidade por segurança de 
terceiros – no desempenho da função pode ocorrer acidentes; 
13 – Carga horárias; 40 horas semanais.

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operar máquina motorizada e provi-
da de um ou mais rolos compressores ou cilindros, acionando-
-a e manipulando seus comandos de marcha e direção, para 
compactar solos naturais ou corrigidos e ou comprimir e re-
gularizar os elementos usados na pavimentação de rodovias, 
ruas, pistas de aeroportos e outras obras: abastecer a máquina 
com água, enchendo os depósitos, para aumentar seu peso e 
permitir o umedecimento do solo; conduzir a máquina, acio-
nando o motor e manipulando os comandos de marcha e di-
reção, para fazer avançar e retroceder o rolo compressor ou 
cilindros até que a superfície fique suficientemente compac-
tada e lisa; efetuar a manutenção da máquina, lubrificando-a 
e executando pequenos reparos, para mantê-la em boas con-
dições de funcionamento. Podendo conduzir um tipo especial 
de compactadora como a que leva escarificada para picar ou 
romper as superfícies; operar outros equipamentos conforme 
determinado pela chefia imediata.
TAREFAS TIPICAS: Operar a máquina, ligando-a, deixando-a 
aquecer e deslocando-a ao local dos trabalhos; Inspecionar as 
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condições da máquina (Nível da água, do óleo, pneus, bateria etc); Engraxando e lubrificando a máquina e encaminhando para 
manutenção quando detectar problemas; Relatar em caderneta de registros, os serviços executados pela máquina, para efeitos 
de controle; Executar outras tarefas compatíveis com a função e determinadas pela chefia imediata.
REQUISITOS: 1 – Instrução: Ensino Fundamental, com Carteira Nacional de Habilitação C ou D; 2 – Experiência: Não exigida; 
3 – Complexidade de tarefas – tarefas simples e rotineiras exigindo decisões simples eventualmente; 4 – Responsabilidade por 
erros – erros que ocasionar graves conseqüências tais como: desastre, atropelamento, impontualidade nos atendimentos as 
ordens recebidas; 5 – Responsabilidades por contatos – contatos internos e externos par atender a necessidade dos serviços; 
7 – Responsabilidade por máquinas e equipamentos – o trabalho requer preocupação para que sejam evitadas danos de grande 
monta; 8 – Esforço Físico – moderado; 9 – Esforço mental e visual – exige atenção concentrada e esforço visual; 10 -  Condi-
ções de trabalho – em cabine motorizada exposto ao barulho, calor, pó etc; 11 – Responsabilidade por Supervisão – não há; 
12 – Responsabilidade por segurança de terceiros – no desempenho da função pode ocorrer acidentes; 13 – Carga horárias; 40 
horas semanais.”
(...)
Art. 6º Altera o §2º do art. 14 das Leis 2515 e 2516/2016, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 14 - .....................................
(...)
§2º - Para fins do previsto no parágrafo anterior, em relação aos aposentados com paridade do art. 7º, da emenda Constitucional 
41, será considerado o tempo de serviço público municipal no Município de Guarapuava que o servidor tinha no momento da 
aposentadoria.
Art. 7º Altera o anexo III das Leis 2515/2016 e 2516/2016, de acordo com o anexo II desta Lei.
Art. 8º Altera o “caput” e o §4º do art. 8º das Leis 2515/2016 e 2516/2016, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º - A avaliação do desempenho realizar-se-á a cada 02 (dois) anos, durante o mês de abril, conforme formulário do anexo 
III, e será realizada pela chefia imediata do servidor, com colaboração de 1 (um) servidor auxiliar, conforme instrução emitida pela 
Comissão de Avaliação de Desempenho.
I.O servidor auxiliar deverá ser estável e possuir maior tempo de serviço no local de trabalho em que esteja ocorrendo a avalia-
ção;
II.Caso o servidor com maior tempo de serviço, no local de trabalho que esteja ocorrendo a avaliação, se recuse em ser auxiliar 
da chefia imediata, será designado como auxiliar, o servidor com maior tempo de serviço junto a administração municipal. 
III.Em ambos os casos será verificado a impossibilidade do servidor auxiliar ou da chefia por se tratar de cônjuge, convivente ou 
parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º (terceiro) grau, hipótese em que a comissão designará outro 
servidor estável com maior tempo de serviço junto a administração municipal para realizar a avaliação.
(...) 
§4º - O resultado da avaliação será deferido pela nota total de desempenho, calculada em função da soma atribuída da pontu-
ação a cada um dos fatores de avaliação nos temos do formulário constante no anexo III, considerando os seguintes critérios e 
parâmetros: 
I.Disciplina: considera a compreensão e acatamento das orientações, instruções, recomendações superiores, críticas e cumpri-
mento de leis, normas e regulamentos; 
II.Assiduidade: considera o comparecimento diário, a permanência no local de trabalho e a ocupação do tempo de trabalho para 
a realização das atribuições do cargo; 
III.Produtividade: considera o trabalho produzido pelo servidor(a), avaliando a qualidade, a produtividade, o conhecimento, a 
formação profissional, o dinamismo e a iniciativa, a capacidade de organização e de executar os trabalhos de acordo com as 
atribuições do respectivo cargo, a adaptabilidade a novas situações e a comunicação; 
IV.Pontualidade: considera o cumprimento do horário de trabalho dentro da jornada de trabalho;
V.Responsabilidade: considera a capacidade do servidor(a) em responder pelos compromissos no trabalho, a responsabilidade 
quanto ao cumprimento das atribuições de seu cargo, respeito aos deveres de servidor público, o cumprimento dos prazos esta-
belecidos e a utilização de materiais e equipamentos;
VI.Cooperação: considera o interesse do servidor em colaborar nas atividades da Secretaria Municipal que o servidor(a) está 
lotado(a) e demais Secretarias;
VII.Ética e relacionamento humano no trabalho: considera a forma com que estabelece contato com as pessoas no ambiente de 
trabalho e público, bem como o comportamento ético na prática do serviço público obedecendo aos princípios fundamentais da 
administração pública (legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência).”

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 09 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

 
ANEXO I

ANEXO II – LEI 2516/2016
TABELA DE VENCIMENTOS

Seção I
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

(...)
SEÇÃO II 

TABELA DOS CARGOS DE NIVEL TÉCNICO
(...)
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LEI Nº 2807/2018
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2665/2017 e na Lei Orçamentária Anual nº 2752/2017, através 
de créditos adicionais especiais.

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

Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto a seguinte dotação orçamentária, no valor de R$ 
105.000,00 (cento e cinco mil reais) conforme especificado:
Unidade Orça-
mentária

07.01 Secretaria de Es-
portes e Recreação

Classificação 
funcional

27.812.0009.2389 Jogos e Eventos 
Esportivos

Natureza da 
despesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Permanen-
te

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

844

Valor R$ 105.000,00

Art. 2° Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes da tendência de 
excesso de arrecadação na fonte 844 – Convênio N.029/2017 
– Desenvolvimento Esportivo Municipal, em conformidade com 
o inciso II, parágrafo 1º e 3º do artigo 43, da Lei 4.320/64 e inci-
so II, parágrafo 2º, artigo 7º da Lei Municipal 2752/2017.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 09 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2808/2018
Autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar imóveis e es-
tabelece 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 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a DESA-
FETAR a área de 1.501,18m², de propriedade do Município de 
Guarapuava, parte da Matrícula nº 11.833, Serviço de Registro 
de Imóveis do 3º Ofício, localizado no Bairro Santana, de pro-
priedade do Município de Guarapuava.
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a indenizar 
o terreno urbano com área de 305,19m², atingido pelo Siste-
ma Viário, mais especificamente pela Rótula no cruzamento da 
Rua Brigadeiro Rocha com a Rua das Rosas e, o terreno ur-
bano com área de 34,94m², atingido pelo Sistema Viário, mais 
especificamente pela Rótula no cruzamento da Avenida Mano-
el Ribas com a Rua das Rosas, ambos parte da Matrícula nº 
23.987, Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, de proprie-
dade do Guarapuava Esporte Clube - CNPJ 76.907.617/0001-
57, avaliados em R$223.135,48 (duzentos e vinte e três mil, 
cento e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos).
Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regula-
rizar e permutar pelas áreas a serem indenizadas conforme 
Artigo 2º, os seguintes imóveis de propriedade do Município de 

Guarapuava:
I.Terreno urbano com área de 977,85 m², com origem em Carta 
Régia, de propriedade do Município de Guarapuava, localiza-
do no Bairro Santana, delineado no Memorial Descritivo anexo 
como “Área a regularizar 1”, avaliado em R$641.498,93 (seis-
centos e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais 
e noventa e três centavos);
II.Terreno Urbano com área constante no Artigo 1º, delineado 
no Memorial Descritivo anexo como “Área a regularizar 2”, ava-
liado em R$984.826,67 (novecentos e oitenta e quatro mil oito-
centos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos).
Art. 4º A diferença de valores, resultante das permutas, incidirá 
na caução hipotecária, registrada na escritura pública, em favor 
do Município de Guarapuava, da área de 1.500,00m² (um mil 
e quinhentos metros quadrados), parte da Matrícula nº 23.987, 
Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício.
Parágrafo Único. A diferença de valores será quitada após os 
trâmites para a alienação da área descrita que trata o caput 
deste artigo.
Art. 5º Os valores auferidos ao Poder Público Municipal me-
diante as permutas comporá o Fundo Municipal de Habitação 
e será utilizado especificamente para atender ao Plano Local 
de Habitação de Interesse Social.
Art. 6º Todas as despesas decorrentes da regularização da 
área a ser alienada para quitação da diferença de valores que 
trata o artigo 4º desta Lei, bem como escrituração e registro 
correrão por conta do proprietário Guarapuava Esporte Clube.
Art. 7º As despesas originárias das indenizações correrão por 
conta do Município.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 09 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2809/2018
Autoriza o Poder Executivo Municipal, a permutar imóveis. 

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 o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar 
as Reservas Técnicas Não Institucionais VI e VII, objetos das 
Matrículas nº 27676 e 27677, com 31,50 m2 e 30,12 m2, res-
pectivamente, totalizando 61,62 m2, oriundas do Loteamento 
Residencial Alvorada, de Domínio Pleno do Município de Gua-
rapuava, com área de 61,62 m2, desmembrada da propriedade 
de Marcelo Fabiane, constituída pela unificação dos Lotes 03 a 
07, da Quadra 03 do Loteamento Morada do Sol.
Art. 2º A área recebida em permuta pelo Município de Gua-
rapuava, que trata o Art. 1º, será incorporada à Área Institu-
cional IIR, dentro da Quadra 03, do Loteamento Morada do 
Sol, alocada de acordo com a Lei Municipal nº 2671/2017, de 
31/08/2017.
Art. 3º Todas as despesas decorrentes da presente permuta, 
correrão por conta exclusiva de propriedade, Marcelo Fabiane.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 09 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 2810/2018
Autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar imóvel de 
propriedade do MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, com imóvel de 
propriedade da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - 
COHAPAR.

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 o Poder Executivo Municipal autorizado a permu-
tar o Terreno Urbano com área de 6.305,00 metros quadrados, 
objeto de parte da Matrícula 24019, pertencente ao Serviço de 
Registro de Imóveis do 1º Ofício, localizado no Bairro Indus-
trial, avaliado em R$ 1.042.027,35 (um milhão, quarenta e dois 
mil, vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), de proprieda-
de do MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, com o Terreno Urbano, 
com área de 4.581,01 metros quadrados, objeto das Matrícu-
las 20811, 20812, 20813, 20814, 20815, 20816, 20817, 20818, 
20819, 20820, 20821, 20822, 20823 e 20824, pertencentes ao 
Serviço de Registro de Imóveis do 1º Ofício, localizado no Bair-
ro Industrial, avaliado em R$ 1.037.161,04 (um milhão, trinta 
e sete mil, cento e sessenta e um reais e quatro centavos), de 
propriedade da Companhia de Habitação do Paraná - COHA-
PAR.
Parágrafo Único. O valor de R$ 4.866,31 (quatro mil, oitocen-
tos e sessenta e seis reais, trinta e um centavos), referente à 
diferença de valores entre os imóveis, será acertado mediante 
acordo entre as partes.
Art. 2º A permuta de que trata o Art. 1º desta Lei, objetiva dis-
ponibilizar área de terreno para implantação de uma área de 
lazer, com quadra de grama sintética, playground, academia ao 
ar livre, quadra de areia e pista de caminhada.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 09 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6664/2018

DECRETOS

Designa o presidente do Conselho de Administração do Insti-
tuto de Previdência dos Servidores Públicos de Guarapuava 
– Guarapuava-PREV.

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas e atendendo 
ao contido na Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e em 
atenção ao Decreto nº 6656/2018,

DECRETA

Art.1º Fica designado o servidor Luiz Augusto de Abreu, como 
Presidente do  Conselho de Administração do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos de Guarapuava – GUARA-
PUAVA – PREV para o biênio 2018/2019.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 19 de abril de 2018, revogando de-
mais disposições em contrário.

Guarapuava, em 26 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6683/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Designar a servidora Andresa do Amaral, cargo em co-
missão CC7, para exercer a Direção do Departamento de Or-
ganização e Administração da Secretaria de Politicas Públicas 
para Mulheres a partir de 02 de abril de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 02 de abril de 2018.

Guarapuava, 08 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6684/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Designar o Sr. Paulo Dirceu Rosa de Souza, nomeado 
através do Decreto 5873/2017, para exercer cumulativamente 
o cargo de Secretário Executivo a partir de 10 de maio de 2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos legais a partir de 10 de maio de 2018.

Guarapuava, 08 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 6688/2018
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DECRETO Nº 6689/2018
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PORTARIA Nº 335/2018
PORTARIAS

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, sob a pre-
sidência da primeira, para compor uma comissão responsável 
por conduzir Processo Administrativo, para apurar supostas 
irregularidades administrativas por falsificação de documento 
público – Atestado de Capacidade Técnica, atribuídos a Em-
presa L.B.D.C Distribuidora e Transporte – Eireli, participante 
do Pregão Presencial nº 220/2017 – Ata de Registro de Preços 
nº 04/2018,   estando sujeitos a uma das penalidades prevista 
na cláusula oitava, item 8.5 do diploma legal citado, em virtude  
de denuncia  encaminhada pela Gerência de Licitações e For-
malização de Contratos, através do Memorando nº. 243/2018, 
instruída pelo do Boletim de Ocorrência nº 2018/448020 e Me-
morando nº 0436/2018 – SEMEC, expedido pela Secretaria 
Municipal de Educação, garantindo-lhe o contraditório e ampla 
defesa:
I - Tatiana Xavier – Cargo: Secretária Escolar;
II – João Adeilson de Siqueira Ferreira  – Cargo: Auxiliar Admi-
nistrativo;
III – Annelise Aparecida Chimanske  – Cargo: Professor.
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir 
da publicação, para apresentação do relatório final.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
                
Guarapuava, 07 de maio de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 338/2018
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 Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 273/2018, dilação de prazo por mais 60 (sessenta) 
dias, a partir de 07 de maio de 2018.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão deverá 
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 07 de maio de 2018.

Guarapuava, 08 de maio de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 339/2018
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 Autorizar o servidor Emmanuel Andrade de Lima, CNH 
nº 03581895500, lotado na Secretaria Municipal de Adminis-
tração, para dirigir veículos leves oficiais do Município de Gua-
rapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional 
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu 
cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade ane-

xo, com validade até 30 de junho de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 09 de maio 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 339/2018, 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 340/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 
75, inciso II da Lei Complementar nº 050/2014, que dispõe so-
bre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério 
Municipal de Guarapuava, e demais servidores da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura,

RESOLVE

Art. 1º Designar membros para comporem a Comissão de Ava-
liação e Aprovação das Propostas de Aperfeiçoamento e Espe-
cialização Profissional e Cultural:
I - Clair Simoes Rodrigues - Representante do Sindicato dos 
Servidores, Funcionários Públicos e Professores Municipais de 
Guarapuava – SISPPMUG;
II - Cristiane Aparecida Wainer - Representante do Conselho do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
III – Annelise Aparecida Chimanske Oliveira – Representante 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria nº 087/2015, bem como as demais dispo-
sições em contrário.

Guarapuava, 09 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal



23/03 de 2015, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  2010 de maio de 2018, Veiculação 10/05/18 Ano XXIV - Nº 1341 Boletim Oficial do Município -  20

PORTARIA Nº 341/2018
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, instituída pela Portaria nº 510/2017, dilação de prazo por mais 60 
(sessenta) dias, a partir de 16 de abril de 2018.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão deverá apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 16 de abril de 2018.

Guarapuava, 09 de maio de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 342/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, considerando a Portaria nº 142/2018/MEC/FNDE que implementa o Programa Mais Alfabetização em 
âmbito nacional e disciplina a forma de seleção dos Assistentes de Alfabetização,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão de Execução do Processo Seletivo Simplificado, 
sobre a presidência do primeiro:
I. Carlos Marcelo Kaliberda, matrículas nºs 10192-3 e 16940-4;
II. Annelise Aparecida Chimanske Oliveira, matrículas nºs 15022-3 e 16313-9;
III. Elaine Cristina França Oliveira, matrículas nºs 12615-2 e 14514-9;
IV.Jacqueline Ferreira Zolinger Polak, matrículas nºs 14455-0 e 16226-4;
V.Maria Lucia Mendes dos Santos, matrícula nº 10510-4;
VI.Marilene Schreiner Ortiz, matrículas nºs 12165-7 e 13927-0;
VII.Tania Cristina Ferreira, matrícula nº 7813-1.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 09 de maio de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 343/2018
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 Bruck Warpechowski -Medico;
V.Guilherme Augusto Zolinger -Cirurgião Dentista;
VI.Jonilson Antonio Pires-Médico;
VII.Marcelo Maravieski -Médico;
VIII.Oscar João Kluppel Neto-Cirurgião Dentista;
IX.Edemur Moralles Filho  - Farmacêutico Bioquímico;
X.Ilma Adeneski -  Farmacêutico Bioquímico.
Art. 3º As reuniões do 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 com efeitos retroativos a 10/05/2018, revogando a portaria 
151/2018.

Guarapuava, 10 maio de 2018.
Denise Abreu Turco

Secretária Municipal de Administração
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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GUARAPUAVA PREV
RESOLUÇÃO Nº 001 DE 27 DE ABRIL DE 2018

INSTITUI O COMITÊ DE INVESTIMENTOS
GUARAPUAVAPREV

O Conselho de Administração do GUARAPUAVAPREV – Ins-
tituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições privativas que lhe são con-
feridas pelo Decreto nº 2709, de 24 de setembro de 2012, ane-
xo único, item 3 “b”, e Decreto nº 6656, de 17 de abril de 2018:

RESOLVE

Art. 1º  Instituir o Comitê de Investimentos – CIG, com atribui-
ções previstas no Decreto nº 2709/2012, que dispõe sobre a 
Criação do Comitê de Investimentos – CI, no âmbito do GUA-
RAPUAVAPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Pú-
blicos do Município de Guarapuava.
Art. 2º  Para comporem este Comitê de Investimentos, ficam 
nomeados e designados os seguintes servidores:
VANDERLEY ROSA EDLING – Responsável Técnico
ALDO LUIZ OPOLINSKI – Membro do Conselho Administrativo
RAIMUNDO PEREIRA – Membro do Conselho Fiscal.
Art 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se a Resolução nº 003 de 14 de novembro de 
2014.

LUIZ AUGUSTO DE ABREU
Presidente do Conselho de Administração

FUNDAÇÃO PROTEGER

PORTARIA Nº 057/2018
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. 162 da Lei 
Complementar Municipal nº 060/2016,

R E S O L V E
 
Art. 1º – Autorizar o afastamento do servidor público municipal 
Joelson de Moraes Ribas, sem prejuízo dos vencimentos, van-
tagens e ascensão funcional, eleito e empossado para cumprir 
mandato sindical, junto ao Sindicato dos Servidores, Funcioná-
rios Públicos e Professores Municipais de Guarapuava – SIS-
PPMUG, pelo período do mandato de 04 (quatro) anos:
Art. 2º– Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em 10 de maio  de 2018.

Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente da Fundação Proteger

PORTARIA Nº 058/2018
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,

R E S O L V E
 
Art. 1º – Conceder à Comissão de Processo de Sindicância, 

instituído pela Portaria nº 013/2018, dilação de prazo por 90 
(noventa) dias.
Art. 2º – A comissão deve finalizar os trabalhos impreterivel-
mente dentro no novo  prazo concedido.0
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos legais a partir de 14 de março de 
2018.

Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em 10 de maio de 2018.

Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente da Fundação Proteger

EXTRATO DE 4.º TERMO ADITIVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 13/2017

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA 
JUVENTUDE E INFÂNCIA, com sede na Rua Barão do Rio 
Branco n° 1393, Bairro Batel, CEP: 85015-300, em Guarapu-
ava, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 
79.262.341/0001-95.
CONTRATADA: Empresa IDEAL GUAPO LTDA – ME, sito à 
Av. Vereador Serafim Ribas n.º 2222 – Bairro: Boqueirão, CEP: 
85023-500, em Guarapuava, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ sob n° 03.626.094/0013-30. 
OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro em relação à Ata 
de Registro de Preços n.º 13/2017 para o lote 01 – Gasolina 
Comum no valor de R$ 3,93 (Três Reais e noventa e três cen-
tavos) ficando reajustado para o valor de R$ 3,99 (três reais e 
noventa e nove centavos). 
VALOR REAJUSTADO: Lote 01 – Gasolina R$ 3,99 (três reais 
e noventa e nove centavos) aproximadamente 1,67% (cinco 
vírgula sessenta e sete por cento).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso II “d” e § 5° da Lei Fe-
deral n.º 8.666/93. 
PRESIDENTE: LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE 

MARTINS VATRIN - DATA: 04/05/2018.
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