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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava,17 de maio de 2018
Veiculação: 17 de maio de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1346

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 2812/2018

LEIS

Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Plurianual 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 sanciono 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$740.272,50 (setecentos e quarenta mil duzentos e setenta e dois reais 
e cinquenta centavos) conforme especificado:
Unidade Orçamentária 06.01 Secretaria de Educação e Cultura
Classificação funcional 12.361.0017.1032 Reformas e Ampliações / Construção de 

Escola / Escola Integral
Natureza da despesa 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - PJ
Fonte de recursos Recursos Vinculados 145
Valor R$ 246.510,00

Unidade Orçamentária 06.01 Secretaria de Educação e Cultura
Classificação funcional 12.361.0017.1032 Reformas e Ampliações / Construção de 

Escola / Escola Integral
Natureza da despesa 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - PJ
Fonte de recursos Recursos Vinculados 146
Valor R$ 247.500,00

Unidade Orçamentária 06.01 Secretaria de Educação e Cultura
Classificação funcional 12.361.0017.1032 Reformas e Ampliações / Construção de 

Escola / Escola Integral
Natureza da despesa 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - PJ
Fonte de recursos Recursos Vinculados 147
Valor R$ 246.262,50

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito especial aberto no artigo anterior são resultantes da tendência de ex-
cesso de arrecadação, Fonte 145 – Convênio nº 028/2018 - Fundepar – Escola Municipal Domingos Savio, Fonte 146 - Convênio 
nº 032/2018 - Fundepar - Escola Municipal Capitão Wagner e Fonte 147 – Convênio nº 096/2018 - Fundepar - Escola Municipal 
Abilio Fabriciano de Oliveira, em conformidade com o inciso II, parágrafo 1º e 3º do art. 43, da Lei 4.320/64 e inciso II, parágrafo 
2º, art. 7º da Lei Municipal 2752/2017.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 17 de maio de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
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LEI Nº 2813/2018
Altera o Anexo da Lei Municipal 2414/2015, dando nova reda-
ção as Metas do Plano Municipal de Educação de Guarapuava 
– PME.
 
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 da Lei Municipal 2414/2015, dando nova 
redação a itens das Metas do Plano Municipal de Educação 
de Guarapuava – PME,  que passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“ANEXO
METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUA-

RAPUAVA – PME
META 1 ...
...
1.6 propor a articulação entre Escolas de Educação Infantil e 
núcleos de pesquisas das Instituições de Ensino Superior para 
que os profissionais conheçam novas linhas de pesquisa e 
possam incorporar os avanços no seu cotidiano com as crian-
ças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos;
...
META 2 ...
...
2.29 ampliar e implantar gradativamente até o final da vigên-
cia deste Plano, Bibliotecas, Salas de Leitura e Pesquisa, com 
profissional responsável para atendimento, nas Unidades de 
Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal, garantindo 
a manutenção e revitalização em cumprimento da legislação 
vigente;
2.30 Implantar um Sistema de Ensino Municipal até o ano de 
2020.

META 3 ...
3.1 apoiar e incentivar práticas interdisciplinares culminando 
em currículos escolares que organizem, de maneira flexível e 
diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em 
dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cul-
tura e esporte;
...
3.3 apoiar as políticas públicas e ações institucionalizadas de 
acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendi-
mento escolar defasado, por meio de adoção de práticas como 
aulas de reforço no turno complementar e oficinas pedagógi-
cas;
...
3.5 estimular políticas de prevenção à evasão motivada por 
preconceito ou quaisquer formas de discriminação, buscando 
parcerias com Instituições de Ensino Superior- IES, fortalecen-
do a rede de proteção contra formas associadas de exclusão;
...
3.7 apoiar programas de educação e de cultura para popula-
ção urbana e do campo, de jovens na faixa etária de 15(quin-
ze) a 17(dezessete) anos, com qualificação profissional para 
aqueles que estejam fora da Escola com defasagem no fluxo 
escolar;
...
META 4 ...
...
4.4 manter a oferta de educação bilingue, em Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS como a primeira língua e na modalidade 
escrita de Língua Portuguesa como a segunda língua aos (as) 
educandos (as) surdos e com deficiência auditiva de 4 (quatro) 

a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilingues e/ou em 
escolas inclusivas, bem como a adoção da Libras tátil, do tado-
ma e do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos;
...
4.6 encaminhar os alunos da Rede Municipal de ensino, com 
problemas de aprendizagem ou distúrbios do comportamento, 
para o Centro de Atendimento, Secretaria Municipal de Saúde 
e Assistência e Desenvolvimento Social;
...
4.12 propiciar ao longo deste Plano Municipal de Educação, 
Concurso Público para professores de Educação Especial, 
sendo uma das etapas prova prática eliminatória, garantindo 
ao candidato surdo o direito da realização das provas em LI-
BRAS, através de interprete e/ou vídeo em libras;
4.13 definir durante o decorrer deste Plano Municipal de Edu-
cação, política de avaliação da qualidade do atendimento ofer-
tado aos (as) educandos (as) com deficiência;
...
4.17 efetuar parcerias com o Conselhos Municipais e Associa-
ções, a fim de favorecer a participação das famílias e da socie-
dade na construção do Sistema Educacional Inclusivo.
...
META 6 ...
...
6.2 elaborar, até o final da vigência deste Plano Municipal de 
Educação, padrões mínimos de infraestrutura para o funcio-
namento Adequado das instituições de Educação Infantil (Cre-
ches e Pré - Escolas) públicas e particulares, respeitando as 
diversidades e propiciando o atendimento das características 
das distintas faixas etárias e das necessidades do processo 
educativo de acordo com as legislações vigentes;
...
META 10 ...
...
10.5 apoiar a expansão da oferta de Educação de Jovens e 
Adultos articulada, de modo a atender pessoas privadas de li-
berdade nos estabelecimentos penais, assegurando formação 
específica dos professores e professoras e implementação de 
diretrizes nacionais em regime de colaboração.
META 11 ...
11.1 cooperar para a expansão das matrículas gratuitas de En-
sino Médio integrado à Educação Profissional e na modalidade 
subsequente, observando-se as peculiaridades das popula-
ções do campo, das comunidades indígenas e quilombolas e 
das pessoas com deficiência;
...
11.3 apoiar a oferta de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio integrado à Educação Profissional e na modalidade sub-
sequente para as pessoas com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
...
META 12 ...
...
12.2 divulgar as iniciativas de cursos de extensão, promovidos 
pelas Instituições de Ensino Superior presentes no Município, 
para atender às demandas deste e de formação acadêmica 
dos estudantes, sempre com a perspectiva de distribuição geo-
gráfica das ações, conforme necessidade da região;
...
12.7 Estimular o estreitamento das relações entre as Institui-
ções de Ensino Superior e a Educação Básica, estimulando 
estudos que investiguem formas de articulação entre forma-
ção, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as 
necessidades econômicas, sociais e culturais da região;
12.8 realizar parcerias e convênios com as Instituições de En-
sino Superior para o fornecimentos de bolsas de estudo na 



23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  317 de maio de 2018, Veiculação 17/05/18 Ano XXIV - Nº 1346 Boletim Oficial do Município -  3

graduação com isenção de impostos municipais, sempre que 
possível e na forma da Lei.

META 13 ...
13.1 impulsionar as ações das Instituições do Ensino Supe-
rior que visem a elevação da qualidade da Educação Superior, 
voltadas para a implementação de programas de Pós – Gra-
duação Stricto Sensu, afim de ampliar a proporção de mestres 
e doutores entre os professores que atuam na Rede Pública 
Municipal de Ensino.
META 14 ...
...
14.2 apoiar a pesquisa aplicada, no âmbito das Instituições de 
Ensino Superior, de modo a incrementar a inovação e a produ-
ção e registro de patentes;
14.3. estimular a pesquisa científica e de inovação a fim de 
promover a formação de recursos humanos que valorize a di-
versidade regional e a biodiversidade da região, bem como a 
gestão de recursos e a geração de emprego e renda na região.
...
META 16 ...
...
16.3 realizar parcerias e convênios com as Instituições de En-
sino Superior, para o fornecimento de bolsas de estudo nos 
programas de pós-graduação lato sensu
META 17 ...
17.1 manter o Fórum Municipal permanente para o acompa-
nhamento da evolução salarial por meio de indicadores da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodi-
camente divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística - IBGE;
...
META 18 ...
...
18.4 constituir e manter Comissão Permanente de Profissio-
nais da Educação para subsidiar a elaboração, reestruturação 
e implementação dos Planos de Carreira.
META 19 ...
...
19.2 oferecer programa anual de formação aos participantes 
dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fun-
do Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FUN-
DEB, dos Conselhos de Alimentação Escolar, dos Conselhos 
Regionais e de outros e aos representantes educacionais em 
demais Conselhos de Acompanhamento de Políticas Públicas;
...
19.5 estimular a participação efetiva dos pais e/ou responsá-
veis através de grupos de estudos previamente realizados nas 
Unidades de Ensino e oferecer formação para as Associações 
de Pais por meio da SEMEC;
...”

Art.2º Suprimi o item 18.3 da Meta 18 do Anexo da Lei Munici-
pal 2414/2015.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 17 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA IMPLANTA-
ÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACO-

LHEDORA

1- JUSTIFICATIVA
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento So-
cial de Guarapuava – SMADS, no uso de suas atribuições e 
em atendimento à Lei Municipal nº 2.494 de 15 de Dezembro 
de 2.015, vem tornar público o processo de inscrição e seleção 
de famílias com vistas à formação de cadastro e cadastro de 
reserva, para implantação do Serviço de Acolhimento na moda-
lidade Família Acolhedora.

2 – OBJETO
Selecionar, nos termos do presente Edital, para a formação 
de cadastro e cadastro de reserva, famílias do Município de 
Guarapuava interessadas em participar do Serviço de Acolhi-
mento em Família Acolhedora, para o acolhimento de crianças 
e/ou adolescentes de ambos os sexos que tenham seus direi-
tos ameaçados ou violados, ou que necessitem de proteção, 
consoante determinação da autoridade judiciária competente, 
e conforme estabelecido no ECA – Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei Federal nº 8.069/90.

3 – DEFINIÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍ-
LIA ACOLHEDORA
Serviço que organiza o acolhimento de crianças e/ou adoles-
centes afastados da família de origem por força de aplicação 
de medida protetiva, em residência de famílias acolhedoras.

4 – DA INSCRIÇÃO
4.1. Prazo de inscrição: de 14/05/2018 à 14/06/2018.

4.2. Horário para realização da inscrição: no período da ma-
nhã, das 8:30h às 11:30h; no período da tarde, das 13:30h às 
17:00h.

4.3. Local de inscrição: Secretaria de Assistência e Desenvol-
vimento Social do Município de Guarapuava – Rua Senador 
Pinheiro Machado, nº 1.075, Alto da XV.

4.4. Telefone para contato: (42) 3623-7995.

4.5. São requisitos exigidos do(s) postulante(s) à inscrição no 
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (arts. 6º e 7º da 
Lei Municipal nº 2.494/15):

4.5.1. a(s) pessoa(s) responsável(is) pelo exercício do poder 
familiar deve(m) ser maior(es) de 21 (vinte e um) anos, não 
havendo restrição quanto ao seu sexo e estado civil;

4.5.2. haver a concordância de todos os membros da família 
acolhedora que sejam maiores de 12 (doze) anos;

4.5.3. possuir disponibilidade de tempo, além de demonstrar(em) 
interesse em oferecer proteção e afeto às crianças e/ou ado-
lescentes; 

4.5.4. residir no mínimo há 1 (um) ano no Município de Gua-
rapuava, sendo vedada a mudança de domicílio para outro 
Município durante o desempenho das atividades correlatas ao 
Serviço de Acolhimento; 

4.5.5. deve(m) ser dotado(s) de idoneidade moral, apresen-



23/03 de 2015, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  417 de maio de 2018, Veiculação 17/05/18 Ano XXIV - Nº 1346 Boletim Oficial do Município -  4

tar boas condições de saúde física e mental, e demonstrar 
estar(em) interessada(s) em ter sob sua responsabilidade 
crianças e/ou adolescentes, zelando pelo seu bem-estar; 

4.5.6. não apresentar(em) problemas psiquiátricos ou de de-
pendência de substâncias psicoativas;

4.5.7. participar do processo de habilitação e das atividades 
do Serviço; 

4.5.8. não manifestar(em) interesse na adoção da criança e/
ou adolescente participante do Serviço de Acolhimento em Fa-
mília Acolhedora (declaração conforme modelo fornecido pelo 
Serviço); 

4.5.9. não estar(em) inscrito(s) no Cadastro Nacional de Ado-
ção, circunstância a qual deve ser atestada por meio de de-
claração emitida pelo órgão competente, salvo situações devi-
damente regulamentadas por Portaria expedida pelo Juízo da 
Vara da Infância e Juventude;

4.5.10. apresentar parecer psicossocial favorável, expedido 
pela equipe interdisciplinar do Serviço de Acolhimento em Fa-
mília Acolhedora, elaborado a partir de instrumentais técnicos 
operativos, conforme disposto em protocolo próprio aprovado 
pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– COMDICA; 

4.5.11. apresentar todos os documentos relacionados abaixo:
I – Pedido de Inscrição para inserção no Serviço de Acolhi-
mento em Família Acolhedora assinado pela família requerente 
(conforme modelo fornecido pelo Serviço); 
II – Ficha de Cadastro (conforme modelo fornecido pelo Ser-
viço);
III – documento de identificação com foto de todos os membros 
da família requerente;
IV – Certidão de Nascimento, ou Certidão de Casamento, ou 
Certidão de União Estável, relativas a todos os membros da 
família requerente;
V – atestado médico comprovando saúde física e mental do(s) 
responsável(is) pelo exercício do poder familiar;
VI – declaração de idoneidade moral do(s) responsável(is) pelo 
exercício do poder familiar (conforme modelo fornecido pelo 
Serviço);
VII – certidão negativa de antecedentes criminais do(s) 
responsável(is) pelo exercício do poder familiar;
VIII – cópia do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) de todos os 
membros da família requerente maiores de 18 (dezoito) anos; 
IX – comprovante de residência (conta de luz ou água e/ou 
contrato de locação do imóvel de residência da família reque-
rente);
X – comprovante de atividade remunerada de, no mínimo, um 
membro da família requerente, através de vínculo trabalhista 
com apresentação de carteira de trabalho, contrato trabalhista 
ou declaração de autônomo registrada em Cartório; ou ainda 
ostentar a condição de Microempreendedor Individual;
XI – comprovante de rendimento expedido pelo INSS, se apo-
sentado ou pensionista;
XII – declaração de que nenhum membro da família é depen-
dente de substâncias psicoativas;
XIII – documento fornecido por instituição financeira atestando 
a existência de conta corrente e/ou conta poupança em nome 
do responsável pelo exercício do poder familiar, com menção 
ao número da conta e da agência da instituição.

5 – DAS RESPONSABILIDADES
5.1. Caberá à Prefeitura Municipal de Guarapuava, por meio da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social:

5.1.1. Realizar o processo de inscrição e seleção das famílias 
interessadas para formação de cadastro e cadastro de reserva.

5.1.2. Realizar o acompanhamento das crianças e/ou adoles-
centes abrangidos pelo Serviço de Acolhimento, mediante a 
efetivação das seguintes medidas:
I – preparar e acompanhar as crianças e/ou adolescentes no 
processo de transferência para a moradia da família acolhedo-
ra, como também, quando necessário, a transferência da crian-
ça e/ou adolescente da família acolhedora para outro serviço 
de acolhimento, o que deverá ser feito em conjunto com os 
profissionais de referência dos serviços envolvidos; 
II – acompanhar as crianças e/ou adolescentes durante o perí-
odo em que residirão com as famílias acolhedoras; 
III – preparar as crianças e/ou adolescentes para o retorno às 
famílias de origem ou família substituta;
IV – acompanhar as crianças e/ou adolescentes no retorno às 
famílias de origem ou família substituta durante o período de 
readaptação.

5.1.3. Realizar o acompanhamento das Famílias Acolhedoras, 
mediante a efetivação das seguintes medidas:
I – capacitar as famílias e/ou indivíduos acolhedores para o 
recebimento da criança e/ou adolescente que ficará sob sua 
guarda; 
II – acompanhar as famílias e/ou indivíduos acolhedores por 
meio de procedimentos técnicos e visitas domiciliares regu-
lares, que identifiquem (i) eventuais alterações na dinâmica 
familiar a partir do acolhimento; (ii) possíveis conflitos e suas 
resoluções; (iii) condições de moradia e situação emocional da 
criança e/ou adolescente acolhido; etc;
III – oferecer suporte às famílias e/ou indivíduos acolhedores 
quando da saída da criança e/ou do adolescente acolhido.

5.1.4. Realizar o acompanhamento das famílias de origem, me-
diante a efetivação das seguintes medidas:
I – tomar conhecimento do histórico das famílias envolvidas no 
processo, por meio de relatórios e reuniões com os técnicos da 
Vara da Infância e Juventude, e/ou do Conselho Tutelar, e/ou 
das instituições de acolhimento, identificando os motivos que 
levaram ao acolhimento, construindo um plano de ação para o 
retorno da criança e/ou adolescente ao lar de origem;
II – acompanhar e desenvolver as famílias por meio de procedi-
mentos técnicos e visitas domiciliares, fomentando as diferen-
tes capacidades dos seus integrantes, propiciando ganhos de 
autonomia e melhoria sustentável da qualidade de vida; 
III – inserir as famílias, conforme o caso, em programas da rede 
de proteção e inclusão social da SMADS, de Secretarias afins 
e/ou em recursos da comunidade; 
IV – preparar as famílias para o retorno da criança e/ou adoles-
cente acolhido ao seu lar de origem; 
V – acompanhar a família de origem quando do retorno da 
criança e/ou adolescente acolhido, durante o período necessá-
rio à readaptação.

5.1.5. Repassar para a Família Acolhedora o subsídio finan-
ceiro para suprir as necessidades básicas dos acolhidos, con-
soante estabelecido no artigo 23 da Lei Municipal nº 2.494/15.

5.2. Caberá à Família Acolhedora:
I – executar o serviço de acolhimento em sua residência, con-
forme previsto na Lei Municipal nº 2.494/15, e demais disposi-
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tivos legais aplicáveis à espécie;
II – a prestação de assistência material, moral e educacional à 
criança e/ou adolescente acolhido;
III – prestar informações sobre a situação da criança e/ou ado-
lescente acolhido à equipe técnica do Serviço de Acolhimento;
IV – contribuir na preparação da criança e/ou adolescente aco-
lhido para seu retorno à família de origem, ou extensa; ou, na 
impossibilidade de tal providência, na preparação de sua colo-
cação em família substituta, sempre sob orientação de equipe 
técnica.

5.3. Constituem direitos da Família Acolhedora: 
I – todos os direitos e responsabilidades legais reservados ao 
guardião, assim como o direito de se opor a terceiros, inclusive 
aos pais, nos termos no artigo 33 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 
II – participar do processo de acompanhamento e capacitação 
do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.

6 – DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS PREVISTOS NA 
LEI MUNICIPAL Nº 2.494/15
O início dos trabalhos previstos neste Edital está condicionado 
à seleção das famílias acolhedoras, procedimento que terá sua 
execução em conformidade com o regramento jurídico aplicá-
vel.
Os valores previstos no subitem 5.1.5 somente serão repassa-
dos após o encaminhamento de criança e/ou adolescente para 
acolhimento em família selecionada e capacitada, respeitando-
-se as datas previstas em instrumento jurídico específico para 
estabelecimento da parceria.

7 – DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O Processo de Seleção será finalizado pela equipe técnica do 
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, no prazo de 
até 60 (sessenta) dias após fechamento das inscrições, obser-
vadas as seguintes etapas: 

7.1. Primeira Etapa – Avaliação Documental: avaliação dos 
documentos apresentados pelas famílias participantes, a fim 
de verificar sua procedência e concordância com os critérios 
estabelecidos neste Edital. 
A família participante será automaticamente desclassificada 
caso não apresente os documentos em consonância com o 
exigido.

7.2. Segunda Etapa – Avaliação Técnica (Estudo Psicossocial): 
avaliação para que se verifique se a família inscrita como po-
tencial acolhedora preenche os requisitos necessários ao de-
sempenho do acolhimento.
Nesta etapa a família requerente deverá se submeter a Estudo 
Psicossocial, o qual será realizado através de entrevistas indi-
viduais e coletivas, dinâmicas de grupo, visitas domiciliares e 
outras ferramentas que se fizerem necessárias.

7.3. Terceira Etapa – Validação: encaminhamento da relação 
de famílias acolhedoras selecionadas, juntamente com a res-
pectiva documentação, para validação junto à Vara da Infância 
e Juventude da Comarca de Guarapuava.

7.4. Quarta Etapa – Divulgação de Resultados: divulgação da 
relação das famílias acolhedoras selecionadas para formação 
de cadastro e de cadastro de reserva.

7.5. A aprovação da família requerente para quaisquer das eta-
pas do Processo de Seleção fica vinculada obrigatoriamente à 
sua aprovação na etapa antecedente. 

7.6. A aprovação da família requerente em todas as etapas do 
Processo de Seleção não assegura à mesma sua habilitação 
imediata, mas apenas a expectativa de ser habilitada segundo 
a disponibilidade e necessidade do Serviço de Acolhimento em 
Família Acolhedora.

7.7. Não haverá ordem de classificação para as famílias sele-
cionadas. A colocação da criança e/ou adolescente dependerá 
da relação/perfil mais adequado que se configurar entre a fa-
mília acolhedora e a criança e/ou adolescente a ser acolhido.

7.8. A família acolhedora poderá acolher mais de uma criança 
ou adolescente, desde que não no mesmo período, salvo grupo 
de irmãos, conforme avaliação e aprovação da equipe técnica.

8 – DO CHAMAMENTO
O chamamento das famílias acolhedoras será vinculado à dis-
ponibilidade financeira do Fundo Municipal de Assistência So-
cial do Município de Guarapuava.

9 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
As disposições previstas neste Edital, assim como a resolução 
de eventuais questões e/ou casos omissos oriundos do Edital, 
deverão guardar obediência com o estabelecido na Constitui-
ção Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 
Municipal nº 2.494/15, e nos demais diplomas legais incidentes 
na espécie.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Guarapuava, 14 de maio de 2018.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

ARI MARCOS BONA
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social

CONSELHOS
RESOLUÇÃO Nº 015/2018

                                        
Súmula: Aprova a utilização do recurso do Bloco da Proteção 
Social Básica, para impressão gráfica do Guia de Serviços da 
Rede PCA. 
 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, 
de 25/12/95, e, considerando a deliberação da Plenária ordiná-
ria realizada em 15/05/2018 (Ata nº 007/2018).

RESOLVE:

Art. 1º - Aprova a utilização do recurso do Bloco da Proteção 
Social Básica, para impressão gráfica (padrão livro) do Guia de 
Serviços, no valor de R$ 6.300,00, visando o fortalecimento da 
Rede de Proteção a Criança e ao Adolescente. 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Guarapuava, 15 de maio de 2018.

Marcio Anderson Miqueta
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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SURG
A V I S O

PREGÃO PRESENCIAL N º 23/2018
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu diretor administrativo, torna público que reali-
zará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 23/2018
DATA: 04/06/2018      
HORARIO: 14h00m
OBJETO: Aquisição de motor de pistão completo de um veícu-
lo marca Renault, modelo Minibus 16 lugares.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei n. Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n. 
1168/2006 e Lei Complementar 123/2006.
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede 
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n. 63, Bairro Trianon, 
CEP: 85070-165, em Guarapuava/PR;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, situado em sua 
sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de segun-
da a sexta-feira das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos pelo site: www.surg.com.br no link “Avisos de Licita-
ção” ou por meio de cópia a ser adquirida no Departamento de 
Licitações, mediante recolhimento de taxa no valor relativo ao 
custo da reprodução gráfica.
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF). 
Guarapuava, 16 de maio de 2018.
 (a) FERNANDO DAMIANI. Diretor Administrativo da SURG.

CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DECRETO Nº 017/2018
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Retificar o Decreto 13/2018 que nomeou o servi-
dor CARLOS GALLO, portador da RG nº. 5649751-0 e CPF 
914.162.999-04, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor de Gabinete Parlamentar, retificando-se para o cargo de 
Coordenador de Gabinete Parlamentar, tendo remuneração 
pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 61/2016, lotado no gabi-
nete parlamentar do Ver. Marcio Luis Carneiro do Nascimen-
to.  
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para ade-
quação final; redação, tais como requerimentos, projetos de 
leis, correspondências, atendimento ao público, agendamento 
de reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 
internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 

atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 15 de maio de 2018.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 018/2018
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 DHIEGO CORREA DE MELO, por-
tador da RG nº. 8.837.137-2 e CPF 067.009.929-58, para exer-
cer o cargo em comissão de Coordenador de Gabinete Parla-
mentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da 
LC 61/2016, lotado no gabinete do Ver. Celso Lara da Costa 
partir desta data.   
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para adequa-
ção final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis, 
correspondências, atendimento ao público, agendamento de 
reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 
internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
                       
Gabinete da Presidência, em 15 de maio de 2018.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 019/2018
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 JOSUÉ RAPHAEL SILVEIRA, por-
tador da RG nº. 10.076.251-0 e CPF 078.669.699-06, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete Par-
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lamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da LC 61/2016, lotado no gabinete do Ver. Marcio Luis Carneiro do 
Nascimento a partir desta data.   
Art. 2º  O cargo de Assessor de Gabinete Parlamentar tem as seguintes atribuições: Desempenhar funções internas e externas, 
segundo diretrizes e orientação superior do vereador responsável ou superior; minutar projetos de lei, resoluções, emendas 
parlamentares e as respectivas justificativas, encaminhando os mesmos ao Departamento legislativo para a correta formatação 
e inserção nos sistemas legislativos, visando a tramitação legal; executar trabalhos de redação e resumo de acompanhamento 
de reuniões e comissões; auxiliar na realização de pesquisas, estudos e elaboração de informações de interesse do Gabinete; 
elaborar pedidos de informação e respectivas repostas, colaborar na organização de audiências públicas ou reuniões que devam 
ser promovidas pelo Vereador; auxiliar nos processos legislativos de interesse e autoria do gabinete, tais como requerimentos, 
projetos de leis, correspondências, atendimento ao público, e outras funções correlatas de assessoramento, entre outras, de-
sempenhar funções internas 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 parlamentar; 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 15 de maio de 2018.  

João Carlos Gonçalves
Presidente 

PORTARIA Nº 022/2018
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei,

R E S O L V E: 

Art. 1º Conceder ao servidor Tiago de Rocco Czap, matrícula funcional 370-1, Operador de Filmagens, Auxilio Natalidade   cons-
tante nos termos do Art. 67 da Lei Complementar 60/2016.  
Art. 2º Conceder, nos termos do art. 137 da LC 60/2016, ao servidor identificado no art. 1º desta portaria, Licença Paternidade, 
com efeitos a partir do dia 04/05/2018.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
                                                                                                                        
Gabinete da Presidência, em 15 de maio de 2018.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

PORTARIA Nº 023/2018
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei,

R E S O L V E: 

Art. 1º DETERMINAR que excepcionalmente na data de 17/05/2018, tendo em vista as necessidades administrativas e funcio-
nais vinculadas ao cerimonial de visita da Sra. Governadora do Estado do Paraná a esta Casa de Leis, o expediente nas depen-
dências do Poder Legislativo será das 9h às 11h30m  e das 13h às 19h. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
                                                                                                                        
Gabinete da Presidência, em 16 de maio de 2018.

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
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