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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 27 de junho de 2018
Veiculação: 27 de junho de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1374

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 2820/2018

LEIS

Denomina a quadra situada entre as ruas Amazonas, Maria 
Gomes de Camargo, Minas Gerais e Dom Pedro II localizada 
na Vila Nova Esperança, sito na sede do distrito de Entre Rios, 
deste município, de Jardim Nova Esperança.
Autor: Valdemar dos Santos.  
 
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 denominada a quadra situada entre as ruas Ama-
zonas, Maria Gomes de Camargo, Minas Gerais e Dom Pedro 
II localizada na Vila Nova Esperança, sito na sede do distrito de 
Entre Rios, deste município, de Jardim Nova Esperança.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Guarapuava, 12 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2821/2018
Institui o dia 6 de dezembro como o Dia Municipal de Mobiliza-
ção dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres e da 
outras providências.
Autor: Dognei Aldonei  
 
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 instituído no Município de Guarapuava, o dia 6 de 
dezembro como o Dia Municipal de Mobilização dos Homens 
pelo Fim da Violência contra as Mulheres – Campanha Laço 
Branco.

Art. 2º Anualmente, durante o Mês de Dezembro, o Município 
poderá realizar ações com intuito de informar, esclarecer, cons-
cientizar, envolver e mobilizar a sociedade civil, a respeito da 
Campanha Laço Branco.

Art. 3º As ações da Campanha, terão como símbolo um laço 
de fita na cor branca.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 12 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2822/2018
Acrescenta o inciso V no Art. 3º, na Lei. Nº 2322/2014.
Autor: Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social.
 
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 o inciso V no Art. 3º, da Lei. Nº 2322/2014, 
que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 3º Serão incluídos no Calendário Oficial do Município, 
aqueles eventos e datas comemorativas, com mais de 3 (três) 
edições, e que, de qualquer modo, contribuam para atingir os 
seguintes objetivos:
I - Incremento do turismo;
II - Conservação e desenvolvimento das tradições folclóricas 
brasileiras;
III - Recreação popular;
IV - Desenvolvimento das atividades econômicas da indústria 
e do comércio;
V – Evento Cultural e artístico.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Guarapuava, 12 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2824/2018
Autoriza o Município de Guarapuava a celebrar Termo de Fi-
liação, ou instrumento congênere, junto à Frente Nacional de 
Prefeitos – FNP.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º O Município de Guarapuava, por meio do Poder Exe-
cutivo, fica autorizado a celebrar Termo de Filiação, ou outro 
instrumento congênere, junto à Frente Nacional dos Prefeitos 
– FNP, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.703.933/0001-69, sediada em 
Brasília/DF, para a consecução dos objetivos e finalidades pre-
vistas no Estatuto Social da FNP.
Art. 2º O Município de Guarapuava fica autorizado a contribuir 
mensalmente para a Frente Nacional de Prefeitos – FPN, em 
valores que forem definidos por sua Assembleia Geral, na for-
ma prevista no Estatuto Social da FNP.
Art. 3º As contribuições previstas nesta Lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria, ficando o Poder Executivo 
autorizado a abrir crédito especial para atender as despesas 
correntes, podendo, para tanto, suplementá-lo.
Parágrafo único. O Município consignará, obrigatoriamente, a 
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contribuição mensal de que trata esta Lei nos atos normativos 
orçamentários futuros.
Art. 4º Ficam convalidados os atos e contribuições efetuados 
em consonância com dispositivos desta Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 27 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2825/2018
Dispõe sobre regras para o uso e ocupação de espaços públi-
cos para fins de exercício de atividade econômica e eventos 
diversos, mediante os instrumentos da autorização, permissão 
e concessão e estabelece outras providências.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

TITULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I
Dos Objetivos e Definições

Art. 1º Esta Lei tem por objetivo estabelecer regras para o uso 
e ocupação de espaços públicos para fins de exercício de ativi-
dade econômica em geral e eventos diversos de curta e longa 
duração, mediante os instrumentos jurídicos  da autorização, 
permissão e concessão. 
Parágrafo único. Consideram-se espaços públicos municipais 
as áreas livres pertencentes ao Município, as praças, parques 
e aqueles construídos destinados à realização de atividades 
comerciais e de serviços. 
Art. 2º A presente Lei deverá ser aplicada em harmonia com 
o Plano Diretor deste Município, demais códigos e legislação 
correlata; devendo ser especialmente observadas as normas 
que disciplinam:
I.As condições higiênico-sanitárias;
II.O conforto e segurança;
III.A acessibilidade e mobilidade;
IV.As atividades de comércio e prestação de serviços, naquilo 
que esteja relacionado com o uso dos espaços públicos nos 
limites da competência municipal;
V.A limpeza pública e o meio ambiente;
VI.A instalação de publicidade em áreas públicas autorizadas 
para o exercício de atividade comercial ou prestadora de ser-
viços.

CAPÍTULO II
Do Uso Dos Bens Públicos

Art. 3º Constituem bens públicos municipais:
I.Os bens de uso comum do povo, tais como: ruas, praças e 
logradouros públicos; 
II.Os bens de uso especial, tais como: edificações destinadas 
às repartições públicas; terrenos aplicados aos serviços públi-
cos, cemitérios e áreas remanescentes de propriedade pública 
municipal;
III.Os bens dominiais que pertencem ao patrimônio do Muni-
cípio. 
Art. 4º Fica autorizado e garantido o livre acesso e trânsito 
da população nos logradouros públicos, exceto nos casos de 
interdição pela Administração Municipal ou por ela autorizada, 
quando da realização de eventos de curta duração.
Parágrafo único. É permitida a utilização, por todos, dos bens 

de uso comum do povo, desde que autorizados pelo Poder Pú-
blico e respeitados os costumes, a tranquilidade, a higiene e as 
normas legais vigentes. 
Art. 5º Não será permitida a ocupação de passeios, passagens, 
áreas de circulação de pedestres em praças, parques, áreas 
de jardins, canteiros centrais, com mesas, cadeiras e chur-
rasqueiras, ou quaisquer outros equipamentos que venham a 
obstruir a acessibilidade, excetuando-se em locais projetados e 
adequados para tal, mediante prévia outorga dos órgãos com-
petentes da Administração Pública e demais exigências legais, 
nos termos previstos nesta e demais Leis Municipais.
Art. 6º Nos espaços públicos será permitida a instalação provi-
sória ou no prazo estipulado em acordo e/ou contrato, ou outro 
instrumento congênere, de estrutura destinada a comércio e 
serviços, não caracterizados como ambulantes e itinerantes, 
mediante prévia outorga dos órgãos competentes da Adminis-
tração Municipal e outras exigências legais.
Parágrafo único. Para utilização em festividades ou eventos 
cívicos, religiosos, esportivos, culturais ou de caráter popular, 
será permitida, nos logradouros públicos, a instalação provisó-
ria de palanques, tendas, palcos, arquibancadas e outras es-
truturas mediante prévia outorga dos órgãos competentes da 
Administração Municipal e outras exigências legais.

CAPÍTULO III
Do Poder De Polícia Administrativa

Art. 7º O poder de polícia administrativa referente às atividades 
de que trata esta Lei será exercido pelos fiscais das Secretarias 
Municipais do Meio Ambiente, Saúde, Habitação e Urbanismo, 
Desenvolvimento Econômico e Inovação, Trânsito e Transpor-
tes, Finanças e demais órgãos competentes, nos termos da 
legislação pertinente.
§1º O poder de polícia exercido por um órgão não inviabiliza o 
exercício da atividade fiscalizatória por parte de outro órgão da 
Administração Pública, no âmbito de sua competência. 
§2º No exercício de sua atividade fiscalizatória, caso o agente 
autuante constate a existência de irregularidades e/ou ativida-
des ilegais, deverá lavrar auto circunstanciado acerca do fato 
constatado, de modo a possibilitar a comunicação desse fato 
aos órgãos competentes.

CAPÍTULO IV
Das Instalações

Art. 8º Para a instalação de equipamento urbano fixo em espa-
ços públicos deverá ser precedida de projeto de urbanização 
devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Habitação 
e Urbanismo, ter sua exploração definida através de certame 
licitatório, assinatura do contrato de permissão ou concessão e 
emissão da respectiva licença ambiental, quando couber.
§1º No certame licitatório para instalação e exploração de equi-
pamento urbano fixo em espaços públicos do Município, será 
dada prioridade para as microempresas e empresas de peque-
no porte, nos termos previstos pela Lei Complementar Federal 
n. 123/2006.
§2º No caso em que a instalação do equipamento ficar sob a 
responsabilidade do permissionário ou concessionário, deve-
rão ser observadas as especificações do projeto de urbaniza-
ção da respectiva área, no prazo e demais condições estabele-
cidas no Edital de Licitação.

TÍTULO II - DOS INSTRUMENTOS PARA A OUTORGA
Art. 9º A outorga para uso e ocupação dos espaços públicos 
municipais, nos termos postos por esta Lei, dar-se-á por meio 
de autorização de uso, permissão de uso e concessão de uso.

CAPÍTULO I
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Da Autorização De Uso
Art. 10. A Autorização de Uso é o ato unilateral, discricionário, 
de caráter precário, podendo ser gratuito ou oneroso, pessoal e 
intransferível, expedido mediante processo específico, para re-
alização atividades, serviços ou utilização de espaços públicos, 
de exclusivo ou predominante interesse particular.
§1º A Autorização de Uso poderá ser outorgada por prazo de-
terminado, não superior a 06 (seis) meses, prorrogáveis por 
mais 06 (seis) meses, conforme interesse público, mediante 
publicação do ato regulamentador.
§2º A Autorização de Uso poderá ser sumariamente revogada, 
unilateralmente, a qualquer tempo, sem ônus para a Adminis-
tração e sem direito a indenização ao autorizado.
§3º A emissão da Autorização de Uso não supre a necessidade 
de Alvará de Localização e/ou Funcionamento e de Alvará Sa-
nitário, nos casos em que couber. 
Art. 11. Depende obrigatoriamente de Autorização o uso de es-
paço Público as atividades de comércio em veículos adaptados 
para uso econômico e demais estruturas destinadas a comér-
cio e serviços em espaços e bens públicos, bem como para 
realização de eventos de iniciativa pública ou privada, desde 
que não prejudiquem a comunidade e nem embaracem a reali-
zação de atividades públicas. 
Art. 12. A Autorização de Uso de Espaço e/ou Bem Público 
deverá ser requerida junto ao Departamento de Receita que 
ficará responsável por sua emissão.
Parágrafo único. O Departamento de Receita deverá ter em 
seus arquivos os espaços possíveis de utilização, bem como 
as datas e, quando necessário, o parecer da Secretaria de Ha-
bitação e Urbanismo.
Art. 13. O Autorizatário ficará obrigado ao pagamento de taxas 
de manutenção e limpeza do local utilizado, devendo também 
responder civil e penalmente por quaisquer danos ao patrimô-
nio público
Art. 14. O Autorizatário que não cumprir o estabelecido no ins-
trumento de outorga e as normas estabelecidas nesta Lei e leis 
pertinentes a matéria, fica sujeito à aplicação das penalidades 
legalmente previstas; sem prejuízo da revogação da autoriza-
ção. 

CAPÍTULO II
Da Permissão De Uso

Art. 15. A Permissão de Uso é o ato unilateral que, conforme o 
interesse público, oportunidade e conveniência, será emitida à 
pessoa física ou jurídica, em caráter único, precário, podendo 
ser gratuito ou oneroso pessoal e intransferível, devendo ser 
concedido para atividades de interesse da coletividade, confor-
me legislação. 
§1º A Permissão de Uso poderá ser revogada a qualquer tem-
po e sem ônus para a Administração, mediante processo ad-
ministrativo onde esteja fundamentado o interesse público e/ou 
coletivo que justifique a revogação, sendo concedida oportuni-
dade de defesa ao permissionário. 
§2º A emissão da Permissão de Uso não supre a necessidade 
de Alvará de Localização e Funcionamento e de Alvará Sanitá-
rio, nos casos em que couber. 
§3º A Permissão de Uso será cancelada quando o permissio-
nário deixar de pagar por 60 (sessenta) dias, consecutivos ou 
não, o preço cobrado pelo uso de espaço público e na hipótese 
de manter o equipamento sem funcionamento por período su-
perior a 60 (sessenta) dias.
§4º A Permissão de Uso, excepcionalmente, poderá ser trans-
ferida, no caso de falecimento do titular ao conjugue sobre-
vivente, companheira (o) e filhos, nesta ordem, desde que 
comprovado desemprego ou dependência econômica familiar 
daquela atividade; sob pena de ineficácia da transferência.

§5º O permissionário que não cumprir o estabelecido no instru-
mento de outorga e as normas estabelecidas nesta Lei e leis 
pertinentes a matéria, fica sujeito à aplicação das penalidades 
legalmente previstas; sem prejuízo da revogação da permis-
são. 
Art. 16. O Permissionário responderá civil e penalmente por 
quaisquer danos ao patrimônio público

CAPÍTULO III
DA CONCESSÃO DE USO

Art. 17. A Concessão de Uso é obrigatória para atribuição ex-
clusiva de um bem de domínio público (uso comum) ao particu-
lar, de forma onerosa, para que o explore segundo destinação 
específica.
§1º A Concessão de Uso possui caráter estável na outorga do 
uso do bem público ao particular, mediante prazo estabelecido, 
para que o utilize com exclusividade e nas condições previa-
mente convencionadas, de forma onerosa, devendo ser prece-
dida de licitação pública e de contrato administrativo. 
§2º O concessionário que não cumprir as cláusulas firmadas 
no contrato de concessão e demais condições previstas ficará 
sujeito às penalidades descritas nesta Lei; sem prejuízo da res-
cisão daquele contrato. 
§3º Será obrigatório o licenciamento ambiental prévio das ati-
vidades comerciais e prestadoras de serviço exercidas no regi-
me de concessão na forma desta Lei.
§4º A emissão da Concessão de Uso não supre a necessidade 
de Alvará de Localização e Funcionamento e de Alvará Sanitá-
rio, nos casos em que couber. 
§5º Depende obrigatoriamente da Concessão de Uso a insta-
lação de equipamento urbano fixo e de mobiliário urbano de 
utilidade pública. 
Art. 18. Fica a Administração autorizada a celebrar contrato 
de Concessão de Uso para a exploração de atividades econô-
micas em espaços e edificações de propriedade do Município, 
desde que cumpridas as exigências previstas na Lei 8.666/93, 
com a formalização contratual que fixe prazo e não admita 
transferência da Concessão para terceiros.
§1º No prazo de 6 (seis) meses antes do término da Conces-
são, a Administração deverá realizar novo procedimento licita-
tório, observadas as disposições contidas na Lei 8.666/93. 
§2º. Os estabelecimentos para a exploração de atividades eco-
nômicas tratados no caput deste artigo terão obrigatoriamente 
que possuir Alvará de Localização e Funcionamento e de Alva-
rá Sanitário, nos casos em que couber.

CAPÍTULO IV
DA CASSAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE OUTORGA

Art. 19. A autorização, permissão ou concessão de uso poderá 
ser revogada ou anulada, a qualquer tempo, mediante ato da 
autoridade competente e nos termos dispostos nesta Lei e nos 
respectivos contratos.
Art. 20. A outorga concedida cessará, observando-se o devido 
processo legal, nos seguintes casos:
I.Por revogação, em caso de relevante interesse público ou 
quando violadas as regras contidas no instrumento de outorga, 
nos termos estabelecidos em Lei.
II.Por anulação, em caso de comprovada ilegalidade em sua 
emissão.
Parágrafo único. A extinção que alude este artigo não impede 
que a Administração aplique as sanções administrativas que 
trata a Lei 8666/93.

TÍTULO III
DAS INFRAÇÕES, DAS PENALIDADES E DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO
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CAPÍTULO I
DAS INFRAÇÕES, MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PENA-

LIDADES
Art. 21. Considera-se infração toda ação ou omissão que impli-
que no descumprimento ao estabelecido nesta Lei e legislação 
pertinente.
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo com funções e 
atribuições de fiscalização e/ou atue como gestor de contrato, 
que tiver ciência ou notícia de ocorrência de cometimento das 
infrações de que trata esta Lei e/ou as obrigações constantes 
em contrato ou edital, é obrigado a promover os atos necessá-
rios para a sua apuração imediata, através de processo admi-
nistrativo próprio. 
Art. 22. Constituem-se medidas administrativas a serem apli-
cadas cautelarmente, de modo a fazer cessar a continuidade 
da infração; sem prejuízo da instauração obrigatória do proces-
so administrativo respectivo: 
I.Advertência por escrito,
II.Apreensão,
III.Remoção,
IV.Embargo,
V.Interdição temporária.
§1º A aplicação das medidas de que trata o caput deste artigo 
se dará após a notificação do infrator através de ato próprio dos 
órgãos de fiscalização do Município.
§2º A adoção das medidas cautelares, objeto deste artigo, de-
vem ser precedidas da comunicação justificada, ao infrator, do 
descumprimento das normas jurídicas aplicáveis. 
Art. 23. Constituem-se penalidades ao descumprimento do es-
tabelecido nesta Lei:
I.Multa
II.Demolição parcial ou total 
III.Cassação do instrumento de outorga 
Parágrafo único. As penalidades podem ser aplicadas iso-
ladas ou conjuntamente, conforme as circunstâncias do caso 
concreto e mediante o estabelecido nesta Lei. 

Seção I – Das Infrações
Art. 24. Instalar equipamento ou utilizar de espaço público sem 
a obtenção do devido instrumento de outorga. 
Medida administrativa: I. II, III, IV e V do artigo 22.
Penalidade: I, II e III do artigo 23.
Art. 25. Instalar equipamento ou utilizar de espaço público em 
desconformidade com, pelo menos, um dos condicionantes es-
tabelecidos no respectivo ato de outorga.
Medida administrativa: I, II, III, IV e V do artigo 22.
Penalidade: I, II e III do artigo 23.
Art. 26. Instalar equipamento ou exercer atividade diversa da 
permitida no respectivo instrumento de outorga. 
Medida administrativa: I. II, III, IV e V do artigo 22.
Penalidade: I, II e III do artigo 23.
Art. 27. Comercializar mercadoria diversa da permitida no res-
pectivo instrumento de outorga. 
Medida administrativa: I, II  e V do artigo 22.
Penalidade: I e III do artigo 23.
Art. 28. Exercer atividade ou instalar equipamento em descon-
formidade com, pelo menos, um dos critérios estabelecidos 
nesta Lei, independentemente de possuir instrumento de ou-
torga. 
Medida administrativa: I, II, III, IV e V do artigo 22.
Penalidade: I, II e III do artigo 23.
Art. 29. Transferir a titularidade estabelecida no instrumento de 
outorga, promovendo a venda, o aluguel, a parceria, a cessão 
ou a doação do equipamento. 
Medida administrativa: I, IV e V do artigo 22.
Penalidade: I, e III do artigo 23.

Art. 30. Falsificar documentos e informações relativas aos cri-
térios de habilitação para obtenção do instrumento de outorga.
Medida administrativa: I, IV e V do artigo 22.
Penalidade:  III do artigo 23.

Seção II – Das Medidas Administrativas
Subseção I – Da Advertência Por Escrito

Art. 31. A medida de advertência será aplicada nos casos que 
seja possível, de imediato, ser sanada a irregularidade pratica-
da pelo infrator, considerando as circunstâncias constatadas 
pelo fiscal. 
Art. 32. A medida de advertência não excluirá a aplicação das 
penalidades previstas nesta Lei, quando couber.
Art. 33. Constatando a existência de irregularidades a serem 
sanadas, o fiscal advertirá o infrator, mediante notificação for-
mal, estabelecendo prazo para que o infrator sane tais irregu-
laridades. 
§1º Sanadas as irregularidades no prazo concedido, o agen-
te autuante certificará o ocorrido nos autos, encaminhando-os 
para o devido arquivamento. 
§2º Caso o autuado, por negligência ou dolo, deixe de sanar 
as irregularidades, o agente autuante certificará o ocorrido nos 
autos e lavrará o auto de infração, prosseguindo nos demais 
trâmites procedimentais estabelecidos, de modo a permitir a 
aplicação das sanções relativas à infração praticada, indepen-
dentemente da advertência. 
§3º Será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos o prazo de 
que trata o parágrafo anterior, prorrogável uma vez, por igual 
período, desde que devidamente justificado pelo agente autu-
ante considerando a complexidade da irregularidade e as cir-
cunstâncias do caso concreto. 

Subseção II - Da Apreensão
Art. 34. A apreensão consiste no ato de recolhimento de mer-
cadorias e/ou equipamentos instalados ou em funcionamento 
irregular, ou em desconformidade com o instrumento de outor-
ga, o qual dar-se-á mediante a lavratura de termo circunstan-
ciado de depósito.
Art. 35. As mercadorias e equipamentos apreendidos podem 
ser devolvidos, mediante a lavratura de termo específico e 
apresentação do comprovante de pagamento da respectiva, 
sem prejuízo do pagamento da penalidade de multa após o 
julgamento do processo administrativo. 
§1º As mercadorias perecíveis apreendidas não poderão ser 
doadas; com exceção dos casos em que houver a análise téc-
nica dos órgãos competentes da saúde alimentar do Município 
ou através de convênio com órgão competente. 
§2º Nos casos em que haja suspeita de ilicitude das mercado-
rias apreendidas, sua devolução deverá ocorrer após a devida 
manifestação do órgão competente quanto à sua licitude. 
§3º Constatada a ilicitude dos produtos objeto de apreensão, 
os mesmos deverão ser destruídos ou inutilizados conforme o 
caso.
Art. 36. Os produtos não perecíveis e equipamentos apreendi-
dos pelo órgão competente só poderão ser doados, mediante 
documento formal emitido por órgão competente que assegure 
que os produtos não colocam em risco a vida, a saúde, a inte-
gridade e a segurança dos consumidores. 
Parágrafo único. As doações de que tratam o caput deste arti-
go deverão ser realizadas para instituições de caridade ou en-
tidades filantrópicas; salvo em casos em que haja interesse da 
Administração Pública, em quaisquer dos níveis e esferas de 
poder, na utilização de tais produtos e equipamentos para fins 
de interesse público.

Subseção III - Da Remoção
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Art. 37. A remoção consiste na retirada de equipamento, cuja 
situação seja conflitante com o interesse público e as dispo-
sições em Lei, do local onde foi instalado e sua consequente 
transferência para local apropriado. 
§ 1° O equipamento removido será recolhido ao depósito do 
órgão que procedeu a remoção, mediante a lavratura de termo 
circunstanciado, sendo oneroso este recolhimento e poderá ter 
como depositário terceiros considerados idôneos, observada a 
legislação aplicável.
§ 2° A devolução do equipamento removido, apenas se fará 
após apenas se fará após lavrado o termo circunstanciado de 
devolução, pagas as quantias devidas e indenizadas, por parte 
do infrator, as despesas realizadas com a remoção, o transpor-
te, o depósito e outras relativas ao ato de recolhimento efetua-
do pelo Poder Público.
§3º Os equipamentos removidos não resgatados no prazo de 
60 (sessenta) dias, contados da ciência pelo interessado, se-
rão alienados pelo órgão que concedeu a outorga, e a impor-
tância apurada será aplicada no pagamento das despesas de 
que trata o parágrafo anterior.

Subseção IV - Do Embargo
Art. 38. Os embargos são aplicados para fazer cessar a insta-
lação ou modificação do equipamento sem o devido documen-
to autorizativo expedido pelo órgão competente.
Parágrafo único. Emitido o devido documento autorizativo de 
instalação ou modificação do equipamento, perde o efeito o 
ato de embargo. 

Subseção V - Da Interdição Temporária
Art. 39. A interdição será aplicada no caso de funcionamento 
de equipamento sem o devido instrumento de outorga.
Parágrafo único. Emitido o devido instrumento de outorga no 
caso tratado no caput deste artigo, perde o efeito o ato de in-
terdição. 

Seção III – Das Penalidades
Subseção I – Da Multa

Art. 40. Os infratores responderão pelas infrações cometidas 
em face do descumprimento desta Lei e sua regulamentação, 
sem prejuízo das normas de vigilância sanitária, ambiental e 
demais normas pertinentes, sendo as infrações aplicadas com:
I.Multa de 05 UFM (Unidade Fiscal do Município) para a situa-
ção prevista no art. 28 desta Lei;
II.Multa de 10 UFM (Unidade Fiscal do Município) para as situ-
ações previstas nos arts. 25, 26 e 27 desta Lei;
III.Multa de 15 UFM (Unidade Fiscal do Município) para a situ-
ação prevista no art. 29;
IV.Multa de 30 UFM (Unidade Fiscal do Município) para as situ-
ações previstas nos arts. 24 e 30 desta Lei.
§1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais in-
frações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a 
elas cominadas.
§2º Para efeito de aplicação das penalidades previstas nesta 
Lei, considera-se reincidência a prática da mesma infração, em 
período igual ou inferior a 1 (um) ano.

Art. 41. Será acrescido do percentual de 20% (vinte por cento) 
a cada reincidência constatado pelo fiscal.

Subseção II – Da Demolição Parcial Ou Total
Art. 42. As estruturas ou construções relacionadas às ativida-
des comerciais regidas por esta Lei, que não sejam passíveis 
de outorga por parte do órgão competente, serão objeto de de-
molição. 
Parágrafo único. São ainda passíveis de demolição as estrutu-

ras físicas construídas, afixadas e acrescidas aos equipamen-
tos instalados com a devida outorga, mas que não receberam 
o devido documento autorizativo de ampliação ou modificação 
do equipamento.
Art. 43. A demolição deverá ser ato voluntário do autuado, po-
dendo ser executada, em caso de recusa ou de ato protelató-
rio, pela Administração Municipal.
Parágrafo único. No caso em que a demolição for realizada 
pela Administração caberá ao infrator o ressarcimento das des-
pesas correspondentes, sem prejuízo do pagamento de multa 
após o julgamento do processo administrativo. 

Subseção II – Da Cassação Do Instrumento De Outorga
Art. 44. Será aplicada a penalidade de cassação do instrumen-
to de outorga ao infrator que se enquadre em uma ou mais das 
seguintes irregularidades, dispensando-se a aplicação prévia 
de quaisquer outras medidas ou penalidades:
I.Não iniciar a instalação e funcionamento da atividade ou equi-
pamento no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento do 
respectivo instrumento de outorga.
II.Deixar de funcionar por um prazo corrido de 10 (dez) dias 
ou por 30 (trinta) dias cumulativos durante 3 (três) meses, sem 
prévia justificativa ao órgão que concedeu a outorga, salvo por 
motivo devidamente justificado.
III.Vender, alugar, ceder, doar ou utilizar qualquer outra forma 
de transferir a responsabilidade da atividade ou equipamento 
público a terceiro.
IV.Deixar de atender aos critérios necessários para obtenção 
do instrumento de outorga, conforme estabelecidos em norma 
regulamentadora.
Art. 45. O instrumento de outorga também será cassado:
I.Após aplicada a penalidade de multa por 2 (duas) vezes, du-
rante o período de 1 (um) ano;
II.Quando esteja sendo desenvolvida a atividade diversa da au-
torizada, ou quando o equipamento esteja sendo utilizado para 
fim diverso do previsto no instrumento de outorga.
Art. 46. As infrações ao estabelecido nesta Lei serão apuradas 
em processo administrativo próprio, observados o rito e prazos 
ora estabelecidos.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 47. Fica garantido aos atuais ocupantes de espaços pú-
blicos de propriedade do Município do Guarapuava o direito 
de utilizá-los, exclusivamente, mediante celebração de Termo 
de Autorização Especial de Uso junto a Secretaria Municipal 
de Administração, pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado por mais 04 (quatro) anos, desde que haja interes-
se público e conveniência administrativa, tendo como requisito 
para ocupação:
I.Área ocupada não superior a:
a)04 (quatro) metros quadrados quando se tratar de praças;
b)01 (um) metro quadrado quando se tratar de vias e logradou-
ros públicos;
c)30 (trinta) metros quadrados quando se tratar de espaços 
com áreas já edificadas; 
II.Estar em posse do espaço a mais de 03 (três) anos até a  
publicação desta Lei;
III.Utilização do espaço para fins comerciais.
Parágrafo único. Em caso de elaboração de projeto de urba-
nização e conclusão de certame público para a área ocupada, 
em prazo inferior ao estabelecido no Termo de Autorização Es-
pecial, fica o compromissário obrigado a desocupar o espaço/
equipamento público, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir do 
recebimento da Notificação a ser expedida pela Administração 
Pública. 
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Art. 48. Fica vedada a celebração de Termo de Autorização 
Especial, nos termos do caput do artigo 50 desta Lei, para os 
estabelecimentos que foram construídos irregularmente em 
leito de vias públicas, em Áreas de Preservação Permanente 
(APP) e em áreas de risco assim definidas pela Administração 
Municipal.
§1º Nos casos tratados no caput deste artigo, a Administração 
notificará o ocupante para promover a desocupação das referi-
das áreas em prazo não superior a 90 (noventa) dias, contado 
a partir da notificação do ocupante.
§2º Esgotado o prazo de que trata o parágrafo anterior, a Ad-
ministração, mediante planejamento das ações necessárias, 
deverá promover a desocupação nas referidas áreas; sendo 
cobrado do referido ocupante o ressarcimento das despesas 
realizadas.  
Art. 49. No prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação des-
ta lei, deverá ser expedida a Autorização Especial de Uso aos 
ocupantes de espaços públicos que preencham os requisitos 
necessários e manifestem formalmentetenham interesse em 
obter a outorga do Poder Público.
Parágrafo único. Fica a administração obrigada a notificar os 
ocupantes dos espaços públicos através de edital no Boletim 
Oficial do Município e/ou jornal de grande circulação na região, 
até 45 (quarenta e cinco) dias anterior ao prazo para emissão 
da Autorização Especial de Uso.
Art. 50. A pessoa física ou jurídica que causar danos aos bens 
públicos, no exercício das atividades de que trata está Lei, está 
sujeita a:
I.Recuperar o dano, às suas custas, em prazo determinado 
pela Administração Pública, com a mesma forma e/ou especifi-
cação anteriormente existente;
II.Indenizar, o Município, na hipótese de impossibilidade de re-
cuperação do dano;
III.Demais sanções civis, penais e as penalidades administrati-
vas a que esteja sujeito.
Art. 51. O pagamento do preço público, estabelecido através 
de avaliação da área a ser ocupada mediante outorga do Po-
der Público, não substitui o pagamento obrigatório de localiza-
ção prevista no Código Tributário Municipal.
Art. 52. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Poder Execu-
tivo deverá regulamentar esta Lei.
Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar os 
casos omissos por meio de Decreto.
Art. 54. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando disposições em contrário.

Guarapuava, 27 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 090/2018
Altera-se o artigo 139, inclui-se o artigo 139-A e revoga-se o 
artigo 140 da Lei 1.108/2001, Código Tributário Municipal, que 
tratam acerca da Isenção do Imposto Predial Territorial Urbano 
– IPTU, e estabelece outras providências.

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

Art. 1º Fica alterado o art. 139 da Lei Municipal nº 1.108/2001, 
o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 139 – São isentos do Imposto Predial Territorial Urbano - 
IPTU:

I - os imóveis estritamente residenciais com edificações não 
superior a 70 m² (setenta metros quadrados) de área constru-
ída, desde que o beneficiário preencha e comprove o atendi-
mento aos seguintes requisitos: 
a) possuir somente um único imóvel no município;
b) residir com sua família no mesmo;
c) rendimento familiar não superior a 02 (dois) salários míni-
mos;
d) estar com o imóvel devidamente cadastrado no Município 
como sendo de sua propriedade;
e) não possuir no imóvel, objeto da isenção, estabelecimento 
com atividades de comércio e/ou prestação de serviços, ou uti-
lizar o imóvel com finalidades diversas que não seja a de residir 
com sua família. 
II - os imóveis estritamente residenciais, de propriedade de 
pessoas aposentadas, pensionistas, beneficiárias do Amparo 
Social ao Idoso, Benefício da Prestação Continuada (BPC) e 
com deficiência mental ou invalidez permanente, desde que o 
beneficiário preencha e comprove o atendimento aos seguintes 
requisitos: 
a) possuir somente um único imóvel no município;
b) residir com sua família no mesmo;
c) rendimento familiar não superior a 03 (três) salários míni-
mos;
d) que o benefício previdenciário seja a única fonte de renda 
do beneficiário.
e) estar com o imóvel devidamente cadastrado no Município 
como sendo de sua propriedade.
f) não possuir no imóvel objeto da isenção, estabelecimento 
com atividades de comércio e/ou prestação de serviços, ou uti-
lizar o imóvel com finalidades diversas que não seja a de residir 
com sua família.
g) Na situação da pessoa com deficiência mental ou invalidez 
permanente, deverá comprovar juntando documentação perti-
nente e necessária de órgão previdenciário ou laudo do siste-
ma público de saúde.
§1º Para atendimento ao disposto no inciso I ou II, o beneficiá-
rio deverá fazer prova, por meio de requerimento, protocolizado 
no ano correspondente, junto ao protocolo do paço municipal, 
entre os meses de fevereiro a outubro, juntando-se os docu-
mentos pertinentes e necessários, os quais possam comprovar 
as condições e os requisitos exigidos no inciso I ou II. 
§2º Quando o imóvel for de propriedade do cônjuge do benefi-
ciário a isenção será concedida, desde que o beneficiário faça 
prova e preencha todos os demais requisitos, com exceção 
quanto ao imóvel estar devidamente cadastrado no Município 
como sendo de sua propriedade.
§3º Em caso de falecimento do beneficiário, qualquer que seja 
o regime de bens, o benefício da isenção será transmitido 
ao cônjuge sobrevivente, desde que destine o imóvel a sua 
residência e que se faça prova do cumprimento de todas as 
condições estabelecidas, com exceção quanto ao imóvel es-
tar devidamente cadastrado no Município como sendo de sua 
propriedade.
§4º Ficam isentos pelo período de 03 (três) anos consecutivos, 
os imóveis que atenderem o disposto no inciso II, contados a 
partir do ano de protocolização do processo administrativo jun-
to ao protocolo do paço municipal, produzindo seus  efeitos 
para o ano vigente e para os 02 (dois) anos subsequentes.
§5º No último ano de concessão do benefício, referente ao pe-
ríodo disposto no §4º, o beneficiário deverá, obrigatoriamente, 
protocolizar nova solicitação de isenção junto ao protocolo do 
paço municipal, entre os meses de fevereiro a outubro, fazendo 
prova do preenchimento das condições e dos requisitos previs-
tos no inciso II, juntando-se cópias dos documentos pertinentes 
e necessários para que obtenha a continuidade da concessão 
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do benefício.
§6º Na situação em que o contribuinte não faça prova conforme 
disposto no §5º, ou que venha a alienar ou transferir o imóvel 
durante o período de concessão, a isenção ficará suspensa, 
de ofício pela autoridade fiscal, para os anos subsequentes, 
até que o contribuinte faça nova solicitação de isenção, por 
meio de requerimento protocolizado junto ao protocolo do paço 
municipal, fazendo prova do preenchimento das condições e 
dos requisitos previstos no inciso II, juntando-se cópias dos do-
cumentos pertinentes e necessários, surtindo seus efeitos para 
o ano subsequente a data do protocolo.”

Art. 2º Inclui o art. 139-A na Lei 1108/2001, com a seguinte 
redação:

“Art. 139-A. Cessadas as condições para concessão da isen-
ção, estabelecidas no artigo 139 desta Lei, deverá o contri-
buinte ou sucessor beneficiário, no prazo de 30 (trinta) dias, 
comunicar esse fato ao Departamento de Fiscalização e Arre-
cadação.
§1º O não comunicação prevista no art. 139-A, bem como a 
instrução de solicitação com documentos inidôneos ou falsos, 
sujeitará o contribuinte às penalidades previstas no Código Tri-
butário Municipal, sem prejuízo do pagamento do tributo devi-
do, acrescido de multas, juros e atualização monetária."

Art. 3º Revoga o art. 140 da Lei Municipal nº 1.108/2001.

Art. 4º Ficam alteradas as alíneas “a” e “b” do art. 290 da Lei 
Municipal nº 1.108/2001, que passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 290 ..............
§1º .................
a) Os imóveis residenciais, beneficiados com a isenção de 
IPTU, nos termos dos inciso I e II do artigo 139 desta Lei.
b) Os imóveis residenciais, beneficiados com a isenção de 
IPTU, nos termos do artigo 8º e 9º da Lei Municipal 1.868/2009 
– Programa Minha Casa Minha Vida.
(...)”

Art. 5º Ficam alteradas as alíneas “b” e “c” do art. 293 da Lei 
Municipal nº 1.108/2001, com redação dada pela Lei Municipal 
067/2016, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 293..............
Parágrafo único. .............
b) Imóveis residenciais com edificações de até 70m² (seten-
ta metros quadrados) de área construída, beneficiados com a 
isenção do IPTU, nos termos do inciso I do artigo 139 desta Lei.
c) Imóveis residenciais de propriedade de pessoas aposenta-
das, pensionistas, beneficiárias do Amparo Social ao Idoso, 
Benefício da Prestação Continuada (BPC) e com deficiência 
mental ou invalidez permanente, beneficiados com a isenção 
do IPTU, nos termos do inciso II do artigo 139 desta Lei.
(...)”

Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 27 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6723/2018

DECRETOS

Declara de Utilidade Pública para fins de Desapropriação, o 
imóvel que menciona e especifica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas e 
atendendo ao contido nos arts. 5, 6 e 15 do Decreto Lei Nº 
3365, de 21 de junho de 1941, com alterações introduzidas 
pela Lei Federal Nº 2786, de 21 de maio de 1956,

DECRETA

Art. 1º Fica Declarada de Utilidade Pública para fins de Desa-
propriação, pelo valor fixo e irreajustável de R$17.506,37 (de-
zessete mil, quinhentos e seis reais e trinta e sete centavos), 
parte de área de terreno com 4.238,83 metros quadrados, da 
totalidade de 40.000,00 metros quadrados, objeto da Matrícula 
7265, pertencente ao Serviço de Registro de Imóveis do 1º Ofí-
cio, desta Comarca e Cidade, situado no imóvel denominado 
São Sebastião, Rocio, Distrito Sede de Guarapuava, Paraná, 
de propriedade de SIDNEY KRÜGER - CPF 724.164.169-87.
Art. 2º A área atingida de acordo com o artigo anterior, destina-
-se à READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL “TAN-
CREDO THOMAS DE FARIA” e CONSTRUÇÃO DO NOVO 
TERMINAL DE PASSAGEIROS, mais especificamente do des-
locamento da cerca de divisa e consequentemente da Estrada 
São Luiz, que demanda ao Imóvel São Sebastião.
Art. 3º A desapropriação em apreço deverá ser, preferencial-
mente, por acordo e em caráter de urgência.
Art. 4º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão 
à conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 29 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6743/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 

DECRETA

Art. 1º Nomear a senhora Marise Sanches Neitzke, inscrito no 
CPF/MF nº 017.220.089-03, para exercer o cargo em Comis-
são Assessor – A2, junto a Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social, a partir de 01 de junho de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de junho de 2018.
 
Guarapuava, 04 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6752/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei, 
e, ao contido nos incisos IV e VIII, do Art. 63, da Lei Orgânica 
do Município,

DECRETA
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DECRETO Nº 6754/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei, 
e, ao contido nos incisos IV e VIII, do Art. 63, da Lei Orgânica 
do Município,

DECRETA

Art. 1º. Delegar poderes à ETHEL ALITA CAMARGO DE OLI-
VEIRA, para o fim especial de autorizar aditivos de prazo de 
execução e vigência, apostilamentos e rescisões de contratos, 
para os órgãos da Administração Direta do Município de Gua-
rapuava - Estado do Paraná.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as delegações do Decreto nº 6542/2018. 

Guarapuava, 11 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Art. 1º. Delegar poderes à DAYANA TALYTA CAZELLA, para o 
fim especial de assinar solicitações de compras e/ou serviços, 
autorização de abertura de processos licitatórios, bem como 
formalização e a autorização de dispensas e inexigibilidades 
de licitações, realizadas pelo Departamento Compras, para os 
órgãos da Administração Direta do Município de Guarapuava - 
Estado do Paraná.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando o art. 2º do Decreto nº 4151/2014. 

Guarapuava, 11 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6757/2018

INSTITUI O REGULAMENTO GERAL DE CONCURSOS, e es-
tabelece outras providências.

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

DECRETA

REGULAMENTO GERAL DE CONCURSOS
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Este regulamento institui normas gerais para a realiza-
ção de Concursos Públicos para  provimento  de  cargos efeti-

vos  e  emprego  público  da Administração  Direta  e  Indireta  
da  Município de Guarapuava.
Art. 2º Na Administração Direta, o recrutamento e a seleção de 
pessoal serão executado pela Secretaria Municipal de Admi-
nistração, através do Órgão de Recursos Humanos e na Admi-
nistração Indireta, por órgão equivalente.
Art. 3º A abertura de Concurso Público dependerá de autoriza-
ção do Chefe do Poder Executivo, a ser obtida através de pe-
dido do órgão interessado, sendo, instruído com informações 
do Órgão de Recursos Humanos, sobre a existência de cargos 
vagos e a sua denominação, bem como instruído com informa-
ções contábeis referente a aspectos financeiro e orçamentário.
Art. 4º Os concursos, no âmbito da Administração Direta, se-
rão dirigidos e orientados pela Secretaria Municipal de Admi-
nistração, que designará uma Comissão Especial de Concurso 
composta por, no mínimo, 05 (cinco) membros, que terá a fina-
lidade de organizar, acompanhar e fiscalizar a elaboração e a 
realização do certame.
Parágrafo Único. Durante a realização do Concurso Público 
poderão ser designados substitutos, em caso de impedimento 
de qualquer dos membros desta Comissão.
Art. 5º Para a realização do concurso, a Administração Mu-
nicipal atenderá aos princípios constitucionais da legalidade, 
formalidade, impessoalidade, economicidade, razoabilidade, 
moralidade e publicidade, vinculando-se a este regulamento e 
respectivos Editais.
Art. 6º A realização de Concurso Público compreenderá as se-
guintes fases:
a) pronunciamento das autoridades administrativas competen-
tes sobre a medida proposta; 
b) autorização do Chefe do Poder Executivo para a respectiva 
realização; 
c) instituição das respectivas comissões; 
d) publicação do comunicado de abertura do concurso, em jor-
nal de circulação regional; 
e) divulgações do Edital completo de abertura do concurso, 
com publicação no Órgão Oficial do Município;
f) inscrição dos candidatos;
g) homologação e publicação das inscrições no Órgão Oficial 
do Município;
h) divulgação por Edital do dia, local e sala estabelecidos para 
a realização das provas, com publicação no Órgão Oficial do 
Município;
i) realização das provas objetivas, provas títulos, prova prática, 
e prova de aptidão física, quando as atribuições do cargo  o  
exigir,  com  publicação  do respectivo  resultado;
j) correção e julgamento das provas e publicação do resultado 
no Órgão Oficial do Município;
k) apresentação dos títulos e julgamento dos títulos com divul-
gação do resultado, quando for o caso;
l) aplicação e avaliação de prova prática com divulgação do 
resultado, quando for o caso;
m) aplicação e avaliação de prova de aptidão física com divul-
gação do resultado, quando for o caso;
n) elaboração do resultado final pela Comissão Especial de 
Concurso, contendo a relação dos aprovados;
o) homologação do resultado final pelo Chefe do Poder Execu-
tivo ou Órgão equivalente da Administração Indireta;
p) publicação do resultado final e da homologação no Órgão 
Oficial do Município.
q) publicação de todos os editais na internet e no Órgão Oficial 
do Município.
Art. 7º A publicidade do Concurso se processará através de:
I - publicação de comunicado em jornal de circulação regional, 
constando um resumo do Edital de abertura do Concurso;
II - publicação do Edital completo no Órgão Oficial do Municí-

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

DECRETA

Art. 1º Nomear o senhor Fellipe Pereira de Souza Pinto, inscri-
to no CPF/MF nº 052.053.969-97, para exercer o cargo em Co-
missão Assessor – A2, junto a Secretaria Municipal de Viação, 
Obras e Serviços Urbanos, a partir de 11 de junho de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 11 de junho de 2018.
 
Guarapuava, 12 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6758/2018
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pio; 
Art. 8º O Edital, na esfera da Administração Direta, será ela-
borado pela Comissão Especial de Concurso com acompa-
nhamento do Órgão de Recursos Humanos e com auxílio das 
Secretarias envolvidas no processo, com observância das le-
gislações nacional e municipal vigentes, sendo subscrito pelo 
seu titular e pelo Secretário Municipal de Administração, salvo 
quando o certame for terceirizado. 
Art. 9º O Edital de concursos estabelecerá, dentre outros:
a) as datas, horários e local de inscrição;
b) os requisitos gerais e específicos para a inscrição, bem 
como os exigidos para a nomeação;
c) nível de escolaridade exigido para cada cargo;
d) os cargos a serem providos, requisitos para o exercício, re-
gime de trabalho, número de vagas e os vencimentos corres-
pondentes;
e) os tipos de provas e/ou fase;
f) o prazo de validade do concurso;
g) a nota mínima exigida para aprovação em cada prova e/ou 
fase, bem como os critérios para a determinação da nota final;
h) o valor e a natureza dos títulos a serem considerados, quan-
do for o caso;
i) o valor e o tipo de prova de aptidão física, quando for o caso;
j) o valor e o tipo de prova prática, quando for o caso;
k) os critérios especiais de desempate;
l) o número de vagas destinadas às pessoas com deficiência;
m) outras informações julgadas necessárias.

CAPÍTULO II
DAS INSCRIÇÕES

Art. 10. A inscrição no Concurso Público implicará a aceitação 
tácita das normas estabelecidas neste Regulamento, no res-
pectivo Edital de abertura de concurso público, bem como em 
outros editais que forem publicados durante a realização do 
Concurso Público, cujas regras, normas, critérios e condições 
obrigam-se os candidatos a cumprir.
Art. 11. O candidato assume total responsabilidade pelas infor-
mações prestadas na efetivação da inscrição, e pelas conse-
qüências de eventuais erros, omissões, falsidade de informa-
ções no preenchimento de qualquer de seus campos, o que 
poderá implicar a não homologação da inscrição, na elimina-
ção do candidato do concurso e ainda na nulidade de eventual 
nomeação.
Art. 12. O pedido de inscrição para os candidatos em geral 
será efetuado ia Internet, em página a ser divulgada em edital, 
que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato.
Parágrafo Único - Poderão a critério da Administração Munici-
pal, serem efetuadas inscrições através de formulário próprio e 
local específico para recebimento.    
Art. 13. A inscrição somente será aceita após a confirmação 
do pagamento do valor inerente à taxa de inscrição, não se 
responsabilizando o Município de Guarapuava, pelo não rece-
bimento da confirmação bancária do recolhimento do valor da 
taxa de inscrição.
Art. 14. O Município de Guarapuava não se responsabilizará 
pelas inscrições que deixarem de ser concretizadas por moti-
vos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunica-
ção, congestionamento das linhas de comunicação ou outros 
fatores técnicos que impossibilitem a transferência de dados.
Art. 15. A relação geral dos candidatos que tiverem as inscri-
ções homologadas, como também o local e horário de realiza-
ção das provas, com o respectivo ensalamento dos candidatos, 
será divulgada na página oficial do município, bem como publi-
cada no Órgão Oficial do Município.
Art.16. Os pedidos de inscrição para homologação, serão re-
cebidos pela Comissão Especial de Concurso, ou ainda por 

instituição contratada para esta finalidade.
Art. 17. O candidato que fizer declaração falsa ou inexata na 
sua inscrição terá a mesma cancelada e serão anulados todos 
os atos dela decorrentes.
Art. 18. A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada 
conforme legislação municipal vigente.

DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Art. 19. É assegurado à pessoa com deficiência o direito de 
inscrever-se a uma das vagas reservadas no edital de concur-
so do Município, desde que haja compatibilidade da deficiência 
apresentada pelo candidato com o exercício das atribuições 
do cargo, devendo o candidato observar, no ato da inscrição, 
além das condições gerais estabelecidas no Edital do concur-
so, também as condições especiais, para que possa fazer uso 
das prerrogativas que lhe são atribuídas.
Art. 20. Fica reservado às pessoas com deficiência, desde 
que inscritos nesta condição, o percentual de no mínimo de 
5% (cinco por cento) e no máximo de 10% (dez por cento) das 
vagas ofertadas em cada certame, de conformidade com a Lei 
Complementar nº 060/2016.
Art. 21. São consideradas pessoas com deficiência aquelas 
que se enquadram nas categorias discriminadas pela Lei Fe-
deral nº 13.146/2015(Estatuto da pessoa com deficiência).
Art. 22. O candidato com deficiência participará dos concursos 
em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 
concerne ao horário e local de aplicação das provas, ao conte-
údo da prova, aos tipos de avaliações a que estarão sujeitos, 
aos critérios de aprovação e à nota mínima exigida para apro-
vação, a exceção das condições especiais para realização da 
Prova Objetiva estabelecida nos editais de abertura.
Art. 23. A pessoa com deficiência ao efetivar a sua inscrição 
deverá declarar essa condição na ficha de inscrição, bem 
como, o candidato que necessitar de condição especial para 
realização da Prova Objetiva, deverá também declarar e espe-
cificar tal condição, pois, se assim não o fizerem, o candidato 
com deficiência perderá a prerrogativa de concorrer às vagas 
ofertadas em cada certame aos candidatos com deficiência, 
concorrendo às vagas  gerais, como também, o candidato que 
necessitar de  condições  especiais  para  realizar  a prova, não 
a  terá, não sendo admitida a interposição de  recurso nestas 
hipóteses.
Art. 24. O candidato regularmente inscrito na condição de por-
tador de deficiência, bem como os que indicarem na inscrição 
a necessidade de condição especial para realizar a Prova Ob-
jetiva, deverá apresentar: 
a) Laudo Médico original contendo carimbo e assinatura do 
profissional, atestando a patologia e o grau da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente a Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a  provável   causa  
da  deficiência, constando  o  nome  e  documento  de identi-
dade do candidato;
b) documentação demonstrando a necessidade de condição 
especial para realização da Prova Objetiva.
Art. 25. A Comissão Especial de Concurso ou a Empresa con-
tratada para realização do certame, emitirá parecer, tomando 
como base as seguintes observações:
a) as informações fornecidas pelo candidato na ficha de ins-
crição;
b) os documentos apresentados pelo candidato indicando a 
deficiência ou a necessidade de condição especial para reali-
zação da Prova Objetiva;
c) a CID (Classificação Internacional de Doenças).
Art. 26. Diante dos elementos apresentados pelo candidato a 
Comissão Especial de Concurso,  ou a Empresa contratada 
para a  realização do certame decidirá:
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a) se o candidato se enquadra na condição  de  portador  de 
deficiência, nos termos estabelecidos pela legislação;
b) se o candidato possui necessidade de condições especiais 
para realizar a Prova Objetiva, indicando as condições que de-
verão ser observados pela Comissão de Coordenação do Con-
curso, ou a Empresa contratada para realização do certame.
Art. 27. O candidato que deixar de apresentar os documentos 
exigidos na letra “a” do art. 24 deste regulamento, ou que não 
se enquadrar na condição de portador de deficiência, perderá 
esta prerrogativa de concorrer na condição de candidato com 
deficiência,  passando  a  concorrer  nas mesmas   condições  
dos demais candidatos.
Art. 28. O resultado das inscrições  dos  candidatos  que  se 
declararam  portadores  de deficiência serão  divulgados  na  
página oficial  do  município, juntamente  com a homologação  
e  ensalamento  das inscrições gerais.
Art. 29. Caberá recurso em caso de indeferimento da inscrição 
do candidato não considerado portador de deficiência, o qual 
deverá estar  devidamente  fundamentado  e  ser protocolizado  
conforme  estabelecido em Edital.
Art. 30. O Edital com os resultados dos recursos que forem 
impetrados em função das situações especificadas no item an-
terior, será divulgado na internet e publicado no órgão oficial 
do município.
Art. 31. O candidato, portador de deficiência, participará  em 
igualdade  de  condições  com  os  demais candidatos na Prova 
Objetiva e, uma vez classificado  e  convocado  para  demais 
fases  e/ou  provas,  participará  em igualdade  de  condições,  
não  ficando eximido de qualquer  tipo de avaliação.
Art. 32. Para inscrição de pessoa com deficiência, o candidato 
deverá observar, no momento da inscrição, os procedimentos 
específicos previstos no art. 24 deste regulamento, as secu-
ratórios de tratamento especial a esse grupo, caso contrário 
não concorrerá às vagas reservadas, mas automaticamente às 
vagas de ampla concorrência, e nem terá direito às prerrogati-
vas asseguradas neste regulamento às pessoas portadoras de 
necessidades especiais.
Art. 33. O candidato que for nomeado na condição de pessoa 
com deficiência não poderá arguir ou utilizar essa condição 
para pleitear ou justificar mudança de cargo/função, relotação, 
readaptação, redução de carga horária, alteração de jornada 
de trabalho, limitação de atribuições e assistência de terceiros 
no ambiente do trabalho para o desempenho das atribuições 
do cargo.
Art. 34. Ao efetuar a inscrição no Concurso Público o candidato  
com deficiência, adere às regras do Edital e automaticamente 
fica ciente, para todos os efeitos e fins de direito, que se apro-
vado e convocado deverá efetuar a avaliação para verificação 
da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do car-
go e os demais exames pré-admissionais exigidos pela Saúde 
Ocupacional, sob pena de perda do direito à nomeação.
Art. 35. A convocação para nomeação do candidato portador 
de deficiência aprovado em concurso, observará o número de 
vagas disponibilizados no Edital de abertura do certame e o 
estabelecido na legislação em vigor.     
Art. 36. As vagas destinadas às pessoas com deficiência não  
preenchidas,  serão revertidas  para  os  demais  candidatos 
aprovados  e  classificados  na  listagem geral.
Art. 37. A publicação do Edital será efetivada, necessariamen-
te, com 30 (trinta) dias de antecedência da data da realização 
das provas.
Parágrafo Único. Poderão ser estabelecidos no Edital limita-
ções e requisitos para o exercício de cargo em particular, justi-
ficáveis pelas peculiaridades da atividade a ser desenvolvida.

CAPÍTULO III

DAS COMISSÕES DE CONCURSO
Da Comissão Especial

Art. 38. Para a realização de Concurso Público, o Município 
designará, em todas  as  fases,  uma  Comissão Especial de 
Concurso, com a  finalidade de organizar,  coordenar,  super-
visionar, executar, orientar e fiscalizar a elaboração e  a  reali-
zação  do  concurso,  a  qual  será composta  por,  no  mínimo,  
05  (cinco) membros.
Art. 39. Competirá à Comissão Especial de Concurso, quando  
da execução da  totalidade do certame:
a) coordenar, supervisionar, orientar e fiscalizar o concurso em  
todas as suas etapas;
b) orientar e supervisionar  os servidores  responsáveis  pelo  
inscrição dos candidatos sobre os procedimentos a serem ado-
tados;
c) efetuar a conferência  dos documentos exigidos para a ins-
crição dos candidatos,  procedendo a sua homologação, me-
diante divulgação em Edital;
d) orientar as demais comissões e/ou bancas  sobre  os  cri-
térios especificados  em  Edital  referente  a elaboração das 
provas;
e) prestar toda colaboração e assistência às demais comissões 
especialmente constituídas.
f) coordenar e  fiscalizar  a preparação  dos  materiais  ne-
cessários para a realização do concurso, tais como: cadernos  
de  provas,  folha  de  respostas, ensalamento, reparação  de  
salas, e outras;
g) orientar os fiscais de sala sobre os procedimentos a serem 
adotados na aplicação da prova;
h) coordenar a distribuição dos envelopes de provas, folhas 
de respostas e demais materiais utilizados na aplicação das 
provas;
i) coordenar, supervisionar, orientar e fiscalizar a aplicação das 
provas escritas, provas práticas, e aptidão física;
j) viabilizar a recepção de títulos.
k) coordenar, orientar e fiscalizar o processamento dos resul-
tados do concurso, com a apuração da classificação dos can-
didatos.

Da Comissão Examinadora de Prova Objetiva e Prova de 
Títulos

Art. 40. A preparação das provas objetivas será de responsa-
bilidade da Comissão Examinadora especialmente constituída 
para tal fim.
Art. 41. A Comissão Examinadora será composta por profis-
sionais pertencentes ou  não  ao funcionalismo municipal,  de  
reconhecida idoneidade moral e formação na área das maté-
rias a examinar.
Art. 42. Competirá à Comissão Examinadora:
a) elaborar os programas de provas objetivas, quando  for o 
caso;
b) elaborar as provas objetivas, baseando-se no  programa  de  
provas divulgado em edital, quando  for o caso;
c) manter em segredo, até o momento em que forem apresen-
tadas aos concursados, as questões constitutivas da prova e o 
gabarito oficial;
d) proceder à avaliação  e  o julgamento das provas objetivas, 
quando for o caso;
e) fornecer o gabarito oficial da prova objetiva, visando à corre-
ção dos gabaritos dos candidatos;
f) fazer reexame da prova objetiva, se eventualmente necessá-
rio, mediante regular procedimento, quando for o caso;
g) emitir parecer sobre questões referentes ao concurso, sem-
pre que solicitado pelas autoridades administrativas competen-
tes;
h) avaliação da prova de títulos, quando for o caso.
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Da Comissão de Aplicação de Prova Prática e Prova de Ap-
tidão Física

Art. 43. A preparação das provas prática e prova de aptidão 
física serão elaboradas pela Comissão Especialmente consti-
tuída, observado os aspectos legais.
Art. 44. A Comissão de aplicação de prova prática e prova de 
aptidão física, será composta por profissionais pertencentes 
ou não ao funcionalismo municipal, de reconhecida idoneidade 
moral e formação na área das provas.

Da Gratificação para os integrantes de Comissão
Art. 45. O servidor quando membro de Comissão Especial de 
Concurso, Comissão Examinadora e demais Comissões espe-
cialmente constituídas para a realização do Concurso Público, 
a critério da Administração, poderá ser gratificado pelo trabalho 
desenvolvido, mediante regulamentação específica.

CAPITULO IV
DOS PROCEDIMENTOS GERAIS

Art. 46. Nos concursos que o Município realizar, todas as pro-
vas poderão ser de caráter eliminatório.
Art. 47. Os programas sobre os quais versarão as provas, fica-
rão  disponíveis  na  página  oficial  do município  como  anexo  
do  edital  de abertura.
Art. 48. Sem prévia autorização no Edital respectivo, não será 
permitida a consulta  de  nenhuma  espécie  de  livro, revista  ou  
folheto,  nem  a  utilização  de máquina calculadora, durante as 
provas, nem  mesmo  utilização  de  quaisquer equipamentos 
eletrônicos.
Art. 49. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada de 
prova.
Art. 50. A assinatura do candidato será lançada em lista de 
presença, especialmente elaborada com o respectivo número 
de  identificação.
Art. 51. As salas de provas serão previamente fiscalizadas por 
pessoas especialmente designadas pela Comissão Especial  
de  Concurso,  sendo  vedado  o ingresso  de  pessoas  estra-
nhas,  antes  e durante a  realização das provas.
Art. 52. Competirá à Comissão Especial de Concurso instruir 
os fiscais de sala, visando proibir comunicações entre os candi-
datos  durante  as  provas,  bem como quanto ao uso de livros, 
apostilas ou qualquer  material,  cuja  utilização  não tenha  sido  
facultada  aos  candidatos  no Edital ou comunicado.
Art. 53.  Na data, horário e local determinados  para  a  rea-
lização  das provas,  os  candidatos  cujas  inscrições foram 
homologadas deverão apresentar-se munidos de:
a) comprovante de  inscrição, quando solicitado pelo Edital;
b) documento original de identificação;
c) caneta esferográfica  azul  ou preta;
d) materiais  ou  equipamentos que venham a ser especifica-
dos no Edital.
Art. 54. Será excluído do recinto de realização das provas o 
candidato que no decorrer das mesmas tiver atitude de desa-
cato, desrespeito ou descortesia.
Art. 55. Nas provas que exigirem utilização  de  aparelhos  de  
alto  custo,  a Comissão Especial  de Concurso  poderá deter-
minar  a  imediata  exclusão  do candidato  que  demonstrar  
não  possuir aptidão para a sua utilização.
Art. 56. Nos concursos de provas e títulos, estes deverão ser 
entregues, nas datas e na forma estabelecida no Edital, os 
quais serão vistados  e  numerados  pelo funcionário encarre-
gado do  recebimento.
Parágrafo Único. Os títulos serão analisados e julgados pela 
Comissão Especial de Concurso, nos termos do Edital respec-
tivo.

Art. 57. A apuração do resultado das diferentes provas far-se-á 
de acordo com os critérios estipulados em Edital.
Parágrafo Único. As matérias integrantes das provas do Con-
curso Público poderão ter valor variável, de conformidade com 
o que ficar estabelecido no Edital.
Art. 58. A prova será considerada nula quando o candidato:
a) recusar-se a submeter-se à mesma;
b) retirar-se do recinto durante sua realização, sem a devida 
autorização;
c) for excluído do recinto da realização das provas, atendendo 
ao previsto no Art.50 deste regulamento.
Art. 59. Somente serão considerados aprovados os candidatos 
que obtiverem, em  cada  matéria e na média final, os resulta-
dos mínimos fixados em Edital.
Art. 60. As provas serão avaliadas de acordo com os critérios 
estabelecidos no Edital respectivo.
Art. 61. Para todos os cargos será considerado aprovado o 
candidato que obtiver 50% (cinquenta por cento), do total dos 
pontos atribuídos na prova objetiva ou prática, apurada na for-
ma do respectivo Edital.
Art. 62. Para os cargos que forem utilizados provas e títulos, 
as formas de  provas  e  seus  devidos  valores  de pontuação, 
inclusive o valor mínimo para aprovação, serão estabelecidos 
por Edital especifico.
Art. 63. Será estabelecido por Edital específico para cada con-
curso o critério de julgamento da valoração qualitativa e quan-
titativa dos títulos apresentados.
Parágrafo Único - Os pontos atribuídos aos títulos poderão ser 
considerados somente para efeito de classificação, salvo se de 
outra forma dispuser o Regulamento Especial  constante do 
respectivo Edital.
Art. 64. As notas das provas e dos títulos, ou a nota final, não  
sofrerão qualquer processo de arredondamento ou aproxima-
ção.
Art. 65. O julgamento dos títulos, quando houver, obedecerá 
aos critérios e à  pontuação  estabelecida  no  Edital  de aber-
tura do concurso.
Art. 66. Nos concursos de prova e títulos, os  títulos não deve-
rão somar nota acima  de  50%  (cinquenta  por  cento)  do valor 
atribuído às provas.

DAS RECLAMAÇÕES
Art. 67. Qualquer candidato poderá apresentar reclamação, 
por escrito, ao Chefe do Poder Executivo ou autoridade com-
petente na esfera da Administração Indireta, sobre irregularida-
des ocorridas no processamento do concurso ou em qualquer 
de suas provas constitutivas, ou na apresentação dos títulos, 
sempre que se configurar desrespeito à Lei ou às normas cons-
tantes no Edital.
Art. 68. O prazo para interposição de reclamação será de 24 
(vinte e quatro) horas, a contar do primeiro dia útil, imediata-
mente posterior ao término das provas.
Art. 69. Não serão apreciadas as reclamações que forem ofe-
recidas em termos inconvenientes  ou  que  não apontarem 
com precisão e clareza os  fatos e circunstâncias que as  justi-
fiquem, ou que permitam sua pronta apuração.
Art. 70. Caberá à Secretaria Municipal de Administração, ou 
ao órgão equivalente da administração descentralizada, tomar 
todas as providências necessárias  à averiguação dos fatos 
denunciados, através de todos os meios e diligências conve-
nientes.
Art. 71. Se as irregularidades ou vícios apontados na reclama-
ção forem atribuídos à conduta das Comissões, ou de qualquer 
de seus membros, o Chefe do Poder Executivo  ou  autoridade 
competente  na  esfera  da Administração Indireta, poderá de-
signar uma Comissão de  Sindicância,  composta  de  03  (três) 
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membros, para proceder à apuração dos fatos denunciados.
Art. 72. Se ficar comprovada a existência de vícios ou irregula-
ridades graves e insanáveis, nos termos da Lei, deste Regula-
mento ou do Edital de abertura do concurso, a prova ou provas, 
mencionadas na reclamação ou a apresentação de títulos, se-
rão anuladas parcial ou totalmente, promovendo-se a punição 
dos responsáveis, na forma da Lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 73. A Comissão Especial de Concurso deverá apresentar 
o respectivo relatório dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, 
submetendo o resultado do concurso à competente homolo-
gação do Chefe do Poder Executivo, contando-se este prazo 
a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior ao término 
das provas.
Art. 74. A classificação dos candidatos obedecerá à ordem de-
crescente das notas finais obtidas, em estas organizadas por 
cargo.
§1º O candidato portador de necessidades especiais será clas-
sificado na ordem geral do cargo, como também em separado, 
na forma estabelecida no caput deste artigo.
§2º Em caso de igualdade na nota final do concurso e como 
critério de desempate, terá preferência, o candidato que:
I - tiver maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, conforme  estabelece  a  Lei  nº 10.741/2003 
(Lei do Idoso), completos até o último dia de inscrição, consi-
derando-se o ano, o mês e o dia do nascimento;
II - obtiver maior nota na prova de conhecimentos específicos;
III - satisfizer as condições constantes do respectivo Edital;
IV - maioridade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta) 
anos;
V - maior prole.
§4º Competirá ao Órgão de Recursos Humanos a elaboração 
do Edital de convocação para provimento dos cargos.
§5º Na convocação para provimento do cargo do candidato 
portador de deficiência será considerado:
I - a nota obtida na ordem de classificação geral;
II - o número de vagas a serem preenchidas, observado o per-
centual destinado ao candidato portador de deficiência, inde-
pendentemente da nota obtida, desde que  alcance  a  nota  
mínima  para aprovação.
§6º A convocação dos candidatos será realizada através de pu-
blicação no órgão Oficial do Município, podendo, a critério da 
Administração Municipal, ser feito contato telefônico, e-mail ou 
ainda pessoalmente.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 75. A homologação do concurso deverá ser efetivada, 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado 
desde que devidamente justificado, por até  90 (noventa) dias, 
contados a partir da data da publicação do Edital de abertura 
do referido certame.
Parágrafo Único. O resultado geral do concurso será divulgado 
no Órgão Oficial do Município.
Art. 76. O concurso terá validade de 02 (dois) anos, a contar 
da publicação, podendo ser  prorrogado  uma  vez,  por igual 
período.
§1º Enquanto houver candidato aprovado, não convocado para  
investidura em determinado cargo, não se publicará Edital  de  
Concurso  para  provimento  do mesmo  cargo,  salvo  para  
reserva  de vagas.
§2º A validade do Concurso Público não gera direito à nomea-
ção, que ficará sujeita a critérios da Administração.
Art. 77. O Órgão de Recursos Humanos poderá convocar ser-

vidores para trabalharem na fiscalização  da aplicação  das  
provas  dos  concursos públicos,  devendo  a  escolha  recair 
preferencialmente em servidores estáveis.
Art. 78. Os candidatos habilitados concorrerão, exclusivamen-
te, às vagas dos cargos para os quais foram inscritos.
Art. 79. A Administração reservar-se-á o direito de  convocar  
os candidatos habilitados à medida em que houver necessi-
dade.
Art. 80. Não serão fornecidos certidões, atestados  ou  cer-
tificados relativos  à  habilitação,  classificação  ou notas em 
Concurso Público, valendo, para qualquer fim, a publicação do 
resultado no Órgão Oficial do Município.
Art. 81. A nomeação dos aprovados obedecerá, impreterivel-
mente, à ordem de classificação dos candidatos nos  respec-
tivos cargos.
Art. 82. Poderá ser nomeado em cargo público somente quem 
satisfizer os requisitos seguintes:
a) aprovação em concurso público de provas e/ou de provas 
e títulos;
b) exame de sanidade física e mental, que comprovará aptidão 
para o exercício do cargo;
c) ter boa conduta;
d) apresentação do título de eleitor em dia com as obrigações 
eleitorais;
e) apresentação de comprovante de  estar  em  dia  com  as  
obrigações militares;
f) o diploma ou certificado  de escolaridade,  devidamente  le-
galizado, quando  for o caso;
g) declaração do  não-exercício de  outro  cargo,  emprego  
ou  função pública, para fins do disposto no artigo 37, incisos 
XVI e XVII, da Constituição Federal e  da  não  percepção  de  
proventos  de aposentadoria de que trata o artigo 37, §10 da 
Constituição Federal;
h) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em 
pleno exercício dos seus direitos civis e políticos;
j) outros documentos que estiverem determinados no Edital;
k) ter satisfeito as condições especiais previstas para determi-
nados cargos.
Art. 83. Será considerado inabilitado no concurso, perdendo di-
reito à nomeação, o candidato que, no prazo estabelecido pela 
Lei Complementar nº 060/20146, contados a partir da data da 
publicação do Edital de convocação, não comparecer no De-
partamento de Recursos Humanos para dar início ao processo 
de nomeação.   
Art. 84. Os exames de saúde a que deverão ser submetidos os 
candidatos aprovados, bem como as demais disposições perti-
nentes, serão estabelecidos através do Edital de Convocação.
Art. 85. Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, contados do 
término da validade ou prescrição do concurso, poderão ser 
eliminadas as provas e o material inservível a ele relativos.
Art. 86. As inscrições para o Concurso Público  realizado  pela 
Municipalidade só serão aceitas mediante a  comprovação  do  
recolhimento,  em agência  bancária,  da   taxa de ressarcimen-
to das despesas com material e serviços.
§1º Em hipótese alguma haverá devolução  da  importância  
paga  a  este título, salvo os inscritos como portador de defi-
ciência,  inabilitados  pela Comissão Especial de Concurso ou 
pela Empresa contratada.
Art. 87. Poderá a Administração Municipal terceirizar a orga-
nização, coordenação e fiscalização dos concursos, ficando a 
cargo da Comissão Especial de Concurso neste caso, apenas 
a supervisão e acompanhamento  do certame.  
Art. 88. Competirá aos órgãos da Administração Indireta, quan-
do da realização de Concurso Público, elaborar os respectivos  
Regulamentos  Especiais, de acordo com as peculiaridades 
que lhe forem  próprias,  observadas  as  diretrizes traçadas 
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neste Regulamento.
Art. 89. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Administração ou Órgão equivalente da Administração 
Indireta, em conjunto com o Órgão Jurídico competente.
Art. 90. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 2247/2011 e demais disposições em 
contrário.

Guarapuava, de 13 de junho de 2018.
                      

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6760/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Designar o servidor Abraham Virmond Haick, matrícula nº 16595-6, para responder interinamente pela Procuradoria Geral 
do Município, durante o período de 09/07/2018 a 18/07/2018.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 09 de julho de 2018.

Guarapuava, 15 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6763/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
                        

DECRETA

Art. 1º Altera o cargo do Sr. João Guilherme Lopes dos Santos Mercer, de Assessor A1 para o cargo de Assessor A2, na Secre-
taria Municipal de Administração, a partir de 01 de junho de 2018.
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de junho de 2018.

Guarapuava, 22 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6766/2018
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PORTARIA Nº 422/2018

PORTARIAS

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

R E S O L V E

Art. 1º Conceder gratificação por tempo Integral nos termos do §1º do art. 91 da Lei Complementar n° 060/2016, alterada pela 
Lei Complementar nº 085/2017, para a servidora Karine Cavalin, matrícula 16903-0, a partir de 01 de junho 2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário e retroagindo seus efeitos 
legais a 01 de junho de 2018.

Guarapuava, 06 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 423/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Revogar o inciso III do art. 2º da Portaria 021/2018 e 
excluir a gratificação por encargo especial do servidor Leandro 
Alves da Rocha, matrícula 17371-1, a partir de 01 de junho de 
2018.
Art. 2º Revogar o inciso V do art. 2º da Portaria 021/2018 e 
excluir a gratificação por encargo especial da servidora Maria 
Cristiane Mehret Fatiga, matrícula 16648-6, a partir de 01 de 
junho de 2018.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando disposições em contrário e retroagindo seus efeitos 
legais a 01 de junho de 2018.

Guarapuava, 06 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 424/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Revogar o inciso IV do art. 1º da Portaria 021/2018 e 
excluir a designação da servidora Jeane Ramos Silvério, ma-
trícula 10930-4, para exercer a função de Chefe de Divisão de 
Proteção Social Básica, a partir de 01 de junho de 2018;
Art. 2º Designar a servidora Jeane Ramos Silvério, matrícula 
10930-4, para exercer a função de Secretária Executiva dos 
Conselhos, a partir de 01 de junho de 2018.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando disposições em contrário e retroagindo seus efeitos 
legais a 01 de junho de 2018.

Guarapuava, 06 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 429/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar a servidora Lidiane Maria Orane, matrícula nº 
17702-4, para exercer a função de Chefe de Divisão de Segu-
rança e Medicina de Trabalho, a partir de 01 de junho de 2018.
Art. 2º Revogar o art. 4º da Portaria 031/2018 e exclui a grati-
ficação por Coordenação de Programa de Saúde Ocupacional 
da servidora Lidiane Maria Orane, matrícula 17702-4, a partir 
de 01 de junho de 2018.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de junho de 2018.

Guarapuava, 11 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 433/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Incluir o inciso LXIII e LXIV ao art. 1º da Portaria nº 
185/2018, designando as servidoras Maria Mistarda Pereira 
Passos, matrícula 13969-6, e Sandra Mara Minikowski Vieira, 
matrícula 11654-8, para exercer a função de supervisora desig-
nada durante o ano letivo de 2018, passando a ter a seguinte 
redação:

“Art. 1º.............................
(...)
LXIII – Maria Mistarda Pereira Passos, matrícula 13969-6, Es-
cola Municipal São Pedro.
LXIV – Sandra Mara Manikowski Vieira, matrícula 11654-8, 
CMEI Princesinha.
(...)”

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 15 de fevereiro de 2018.

Guarapuava, 12 de junho de 2018

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 434/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar o servidor Fabio Correa, matrícula 17211-1, 
para exercer a função de Chefe de Divisão de Fiscalização, 
junto ao Procon Guarapuava, a partir de 01 de junho de 2018.  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de junho de 2018.

Guarapuava, 12 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 438/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder gratificação por dedicação exclusiva, com fun-
damento no §2º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016, 
alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, para a servidora 
Regina Cristina Lopes de Moraes, matrícula 16910-2, a partir 
de 01 de junho de 2018:

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de junho de 2018.

Guarapuava, 14 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 459/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar o servidor Sebastião Ribas Filho, matrícula nº 
13753-7, para exercer a função de Chefe de Divisão de Arqui-
vo, junto a Secretaria Municipal de Administração, a partir de 
01 de junho de 2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de junho de 2018.

Guarapuava, 15 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 460/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder gratificação por tempo integral, com funda-
mento no §1º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016, 
alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, para o servidor 
João Pruchniak, matrícula 5922-6, a partir de 01 de junho de 
2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de junho de 2018.

Guarapuava, 15 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 461/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Revoga o inciso I do art. 1º da Portaria 038/2018 e ex-
clui o servidor Tiago Bronoski, matrícula 17042-1, da função 
de Assessor de Gabinete da Secretaria Municipal de Viação 
Obras e Serviços Urbanos a partir de 04 de junho de 2018.
Art. 2º Designar o servidor Tiago Bronoski, matrícula 17042-1, 
para exercer a função de Assessor de gabinete junto a Secre-
taria Municipal de Habitação a partir de 04 de junho de 2018.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 04 de junho de 2018.

Guarapuava, 15 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 465/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores abaixo para exercerem o encar-
go especial de merendeira, junto a Secretaria de Educação e 

Cultura, a partir de 01 de junho de 2018, nos termos do inciso 
VII do artigo 79A, Lei Complementar 060/2016, alterada pela 
Lei Complementar 085/2017:
I –  Adriane Evangelista, matrícula nº 17291-0;
II – Ana Rita Candido Bayer, matrícula nº 13465-1;
III – Clarice de Fátima Amâncio Ribas, matrícula nº 17153-0;
IV – Daiane Vieira Forte, matrícula nº 16349-0;
V –  Edicleia da Graça Cerbele Santos, matrícula nº 11830-0;
VI – Eva Glaci Furquim, matrícula nº 11882-6;
VII – Juliane Maria Rocha, matrícula nº 17600-1;
VIII – Rosmari Prestes de Oliveira, matrícula nº 17159-0;
Art. 2º Revoga o inciso X, da Portaria 357/2018 e exclui a grati-
ficação por encargo especial de merendeira, da servidora Chei-
la Aparecida Lemos da Silva, matrícula nº 17156-5, a partir de 
01 de junho de 2018.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de junho de 2018.

Guarapuava, 21 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 467/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Revoga o inciso XIV, art. 3º da Portaria 031/2018 e ex-
clui a gratificação por dedicação exclusiva, do servidor Marcos 
Antonio Borges, matrícula nº 14057-0, a partir de 01 de junho 
de 2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de junho de 2018.

Guarapuava, 25 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LICITAÇÕES
A V I S O

TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2018
O Município de Guarapuava, Estado do Paraná, através do De-
partamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, 
torna público que fará realizar a Licitação a seguir:
MODALIDADE: Tomada de Preços n.º 08/2018.
PROCESSO N.º: 217/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA REALIZAR 
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS PARA 
SERVIDOR MUNICIPAL QUE ATUE NA FORMAÇÃO DO ÍN-
DICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ICMS. CON-
FORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ESPECIFICA-
ÇÕES CONTIDAS EM EDITAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS.
TIPO DE LICITAÇÃO: TÉCNICA E PREÇO. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MELHOR TÉCNICA E PREÇO.
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 
Dia 30 de julho de 2018, até às 09h00min, no Protocolo Geral 
da Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR. 
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 30 de julho de 2018, 
às 09h30min.
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AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus 
anexos poderão ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link ‘editais de licitações’.
Guarapuava, 26 de junho de 2018. 
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Formalização de Contratos

DIEGO VOLFF
Presidente da Comissão de Licitações

SURG
A V I S O

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018 – Sistema de Registro 
de Preços

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
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° 29/2018 
DATA: 12/07/2018               HORARIO: 
14h00m
OBJETO: Registro de preços para aquisição de óleo dois tem-
pos para roçadeiras e motosserras; óleo quatro tempos para 
microtrator e trator giro-zero; aquisição de peças com monta-
gem para: roçadeiras, trator giro-zero e microtrator cortador de 
grama, motosserras, virador de terra tracionado e podador de 
cerca viva do setor de praças e parques. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02 e n. 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e Decreto Municipal n. 1168/2006 
e 1.447/2007 e Lei Complementar n. 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 da SURG, situa-
do em sua sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, 
de segunda 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 Licitação 
ou por meio de cópia a ser adquirida no Departamento de Lici-
tações, mediante recolhimento de taxa no valor relativo ao cus-
to da reprodução gráfica. Para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília (DF). Guarapuava, 26 de 
junho de 2018.
 (a) FERNANDO DAMIANI - Diretor Administrativo da SURG.

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018 – Sistema de Registro 

de Preços
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
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° 30/2018 
DATA: 13/07/2018               HORARIO: 
14h00m
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa 
para fornecimento de alimentação pronta, do tipo marmitex, 
aos empregados pertencentes ao Departamento de Coleta de 
Lixo, Departamento de Praças, Parques e Jardins, Departa-
mento de Serviços Urbanos e ao Departamento de Obras e 
Serviços da SURG. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02 e n. 8.666/93 e 

suas alterações posteriores e Decreto Municipal n. 1168/2006 
e 1.447/2007 e Lei Complementar n. 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 da SURG, situa-
do em sua sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, 
de segunda 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 Licitação 
ou por meio de cópia a ser adquirida no Departamento de Lici-
tações, mediante recolhimento de taxa no valor relativo ao cus-
to da reprodução gráfica. Para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília (DF). Guarapuava, 26 de 
junho de 2018. 
(a) FERNANDO DAMIANI - Diretor Administrativo da SURG.

1.º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 36/2018 
ORIUNDO DO PREGÃO Nº. 58/2017, CELEBRADO ENTRE 
A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUA-
RAPUAVA - SURG E A EMPRESA MORADA NOVA COMÉ-

CIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUA-
RAPUAVA - SURG, pessoa jurídica, sociedade de economia 
mista, com sede na Rua Afonso Botelho, 63, Bairro Trianon, na 
cidade de Guarapuava – PR, devidamente inscrito no CNPJ/
MF sob o n.º 75.646.273/0001-07, neste ato representado pelo 
seu diretor administrativo, Sr. FERNANDO DAMIANI e diretor 
técnico SANDRO ALEX RUSSO VALERA e a empresa MO-
RADA NOVA COMÉCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.979.732/0001-91, neste ato 
representada pelo Sr. Alan Kaminski Do Nascimento, inscrita 
no CPF/MF sob o n. 947.446.579-91, acordam por meio deste 
o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo 
para fornecimento dos produtos objeto do contrato 36/2018, 
nos termos do procedimento Licitatório modalidade pregão 
n°058/2017 e seus anexos, bem como justificativa descrita na 
solicitação de aditivo efetuada pelo Sr. Darci Carraro. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DA ENTREGA
Diante da solicitação e fundamentos fica alterada a cláusula 
QUARTA do contrato em epigrafe passando a ter os seguintes 
termos:
§ 1º - O presente contrato terá vigência pelo período de 180 
(cento e oitenta) dias sendo que os serviços deverão ocorrer 
sempre que houver a solicitação do Departamento competente 
e conforme presente contrato.
O presente termo aditivo prorroga a vigência do contrato em 
epigrafe, na seguinte forma:
§ 2º - As entregas dos produtos descritos no contrato em epí-
grafe deverão ser realizadas por mais em 90 (noventa) dias a 
contar da data da assinatura do presente termo.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE E VIGÊNCIA
A validade e vigência do presente aditivo terá seu termo ini-
cial na data de sua assinatura do presente termo, depois de 
cumpridas as formalidades legais, pendurando o mesmo pelo 
período de 90 (noventa) dias, desde que constatado sempre, o 
total cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, po-
dendo, a critério da COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANI-
ZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG, mediante Termo Aditivo, 
ser prorrogado, ou rescindido, pela superveniência de eventos 
que impeçam ou tomem inconveniente o prosseguimento do 
ajuste, nos moldes da legislação pertinente.  
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CLÁUSULA QUARTA – DA LEGALIDADE
Em conformidade com o disposto na Cláusula quarta, cláusula quinta do contrato em epigrafe e artigo nº 57 da Lei 8.666/93 
e suas atualizações posteriores, o prazo de entrega ora prorrogado passa a ter os termos discriminados na cláusula segunda 
desse aditivo.
CLÁUSULA  QUINTA – DA RATIFICAÇÃO
Em tudo o mais fica ratificado para todos os efeitos de direito, as cláusulas do contrato 36/2018, firmado pelas partes em 28 de 
fevereiro de 2018.
E por estarem justos e contratados, assinam as partes contratantes, o presente termo em três vias de igual teor na presença das 
testemunhas abaixo assinadas e qualificadas, que o dão por bom, firme e valioso. Guarapuava, 24 de maio de 2018.

 (a) FERNANDO DAMIANI e outros.
  
1.º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 70/2018 ORIUNDO DO PREGÃO Nº. 50/2017, CELEBRADO ENTRE A 

COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA DISBRAPLAC LTDA EPP
A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG, pessoa jurídica, sociedade de economia mista, 
com sede na Rua Afonso Botelho, 63, Bairro Trianon, na cidade de Guarapuava – PR, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob 
o n.º 75.646.273/0001-07, neste ato representado pelo seu diretor administrativo, Sr. FERNANDO DAMIANI e diretor técnico 
SANDRO ALEX RUSSO VALERA e a empresa DISBRAPLAC LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.º 05.168.674/0001-13, neste ato representada pelo Sr. CLAUDIOMIR VERZA, inscrita no CPF/MF sob o n. 
710.351.929-34, acordam por meio deste o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo para fornecimento dos produtos objeto do contrato 70/2018, nos 
termos do procedimento Licitatório modalidade pregão n° 50/2017 e seus anexos, bem como justificativa descrita na solicitação 
de aditivo efetuada pela contratada e autorizado pelo diretor Administrativo. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DA ENTREGA
O Prazo de Execução do presente instrumento contratual que se findava em 10 de junho de 2018 fica prorrogado até a data de 
30 de junho de 2018.
Diante da solicitação e fundamentos fica alterada a cláusula QUARTA e QUINTA do contrato 70/2018.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE E VIGÊNCIA
A validade e vigência do presente aditivo terá seu termo inicial na data de sua assinatura do presente termo, depois de cumpridas 
as formalidades legais, pendurando o mesmo pelo período de 20 (vinte) dias, desde que constatado sempre, o total cumprimento 
das obrigações assumidas pelas partes, podendo, a critério da COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARA-
PUAVA – SURG, mediante Termo Aditivo, ser prorrogado, ou rescindido, pela superveniência de eventos que impeçam ou tomem 
inconveniente o prosseguimento do ajuste, nos moldes da legislação pertinente.  
CLÁUSULA QUARTA – DA LEGALIDADE
Em conformidade com o disposto na Cláusula quarta, cláusula quinta do contrato em epigrafe e artigo nº 57, § 1o II da Lei 
8.666/93 e suas atualizações posteriores, o prazo de entrega ora prorrogado passa a ter os termos discriminados na cláusula 
segunda desse aditivo.
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO
Em tudo o mais fica ratificado para todos os efeitos de direito, as cláusulas do contrato 70/2018, firmado pelas partes em 12 de 
abril de 2018.
E por estarem justos e contratados, assinam as partes contratantes, o presente termo em três vias de igual teor na presença das 
testemunhas abaixo assinadas e qualificadas, que o dão por bom, firme e valioso. Guarapuava, 10 de junho de 2018.

 (a) FERNANDO DAMIANI e outros.

DECISÃO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS
Referência: Pregão Presencial n. 013/2017
O Diretor Administrativo da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG, no uso de sua competência e com 
base nos regramentos estatuídos pela Lei Federal n. 8.666/93, após análise das peças contidas nos autos, RESOLVE: 
MANTER A DECISÃO, de INDEFERIR o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro formulado pela licitante vencedora do cer-
tame...
Publique-se, dando ampla ciência aos interessados.
Guarapuava, 21 de junho de 2018. 

FERNANDO DAMIANI Diretor Administrativo

DECISÃO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS
Referência: Pregão Presencial n. 058/2017
O Diretor Administrativo da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG, no uso de sua competência e com 
base nos regramentos estatuídos pela Lei Federal n. 8.666/93, após análise das peças contidas nos autos, RESOLVE: 
MANTER A DECISÃO, de INDEFERIR o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro formulado pela licitante vencedora do cer-
tame...
Publique-se, dando ampla ciência aos interessados.
Guarapuava, 21 de junho de 2018. 

FERNANDO DAMIANI Diretor Administrativo
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CONSELHOS
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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CÂMARA MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 028/2018
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

R E S O L V E: 

Art. 1º DETERMINAR que excepcionalmente na data de 
27/06/2018, tendo em vista a realização do Jogo da Seleção 
Brasileira de Futebol, o expediente nas dependências deste 
Poder Legislativo será das 8h às 14h.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
                                                                                                                        
Gabinete da Presidência, em 25 de junho de 2018.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

PORTARIA Nº 029/2018
O Presidente Do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei.

R E S O L V E:

Art. 1º AUTORIZAR o servidor DOUGLAS DA SILVA, matrícula 
662-1, portador da CNH nº 04182712991, para dirigir veículo 
leve oficial deste Poder Legislativo, eventualmente, em razão 
da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e 
atribuições inerentes ao seu cargo e por razão de economicida-
de, mediante assinatura de termo de responsabilidade anexo, 
com validade até 30/06/2018.  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 25 de  junho de 2018.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

TERMO DE RESPONSABILIDADE  
Referente Portaria 29/2018

Por este termo, tendo em vista a autorização que me foi conce-
dida para conduzir veículo oficial leve do Poder Legislativo Mu-
nicipal de Guarapuava, Estado do Paraná, estabelecida pela 
Portaria 29/2018, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículos 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 aces-
sórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de in-
cêndio) e que está com toda documentação legal e atualizada.

Estou cinte e de acordo com as condições e disposições legais 
quanto ao uso de veículo oficial leve do Poder Legislativo, firmo 
este Termo de livre e espontânea vontade.   

Guarapuava/Pr, em 25 de junho de 2018.

NOME: Douglas da Silva
MATRÍCULA: 662-1
CARGO/FUNÇÃO: Assessor de Gabinete Parlamentar
LOTAÇÃO: Gabinete Ver. Anderson Marcelo de Lima
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