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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETOS
DECRETO Nº 6662/2018
Aprova o Regimento Interno do Terminal Rodoviário de Guarapuava, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO a necessidade de adequar as condutas utilização do Terminal Rodoviário de Guarapuava,
DECRETA
Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Rodoviária Municipal de
Guarapuava, vinculado Secretaria Municipal de Administração,
que passa a integrar este Decreto como Anexo Único.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando disposições contrárias.
Guarapuava, 16 de maio de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO
REGIMENTO INTERNO
TERMINAL RODOVIÁRIO DE GUARAPUAVA
CAPÍTULO I
Da natureza, finalidade e objetivo
Art. 1º O presente regulamento constitui o instrumento administrativo regular das atividades e serviços disponíveis no Terminal Rodoviário de Guarapuava - TRG.
Art. 2º O Terminal Rodoviário de Guarapuava é administrado
pela Secretaria Municipal de Administração, através da Divisão
de Terminal Rodoviário.
Parágrafo único. A finalidade principal do TRG é centralizar o
transporte coletivo rodoviário intermunicipal, interestadual e
internacional, como ponto de partida, chegada ou trânsito, de
acordo com as linhas autorizadas pelos órgãos competentes.
Art. 3º São objetivos do Terminal Rodoviário de Guarapuava:
I - proporcionar serviços de embarque e desembarque de passageiros;
II - manter infraestrutura, própria ou terceirizada, na área de
comércio de utilidades e serviços, para atendimento aos passageiros e demais usuários;
III - proporcionar condições de segurança, higiene e bem estar
aos usuários, quer sejam passageiros, comerciantes, empresas transportadoras, seus empregados ou visitantes.
CAPÍTULO II
Da administração, organização e funcionamento.

Art. 4º Compete à Secretaria Municipal de Administração exercer a administração do Terminal Rodoviário de Guarapuava,
através da Divisão de Terminal Rodoviário:
I - cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regulamento e nas
normas específicas sobre a matéria que vierem a ser elaboradas pelo Executivo Municipal;
II - proceder levantamentos e análises, e propor soluções, objetivando o bom desempenho operacional do Terminal Rodoviário;
III - exercer fiscalização sobre os serviços de limpeza, manutenção e conservação, reparo, estacionamento, informações e
outros ligados à coordenação da atividade;
IV - organizar, expedir, modificar e fazer cumprir o plano de
utilização de plataformas e demais normas específicas;
V - fazer cumprir os contratos oriundos de concessão e permissão de uso e os convênios, relativos ao Terminal Rodoviário
de Guarapuava;
VI - elaborar relatórios mensais sucintos, contendo resumo
das atividades financeiras, operacionais, estatísticas e administrativas, e dos fatos relevantes ocorridos;
VII - prestar contas mensais às concessionárias e permissionárias através de balancetes da receita e despesa, além da
elaboração do balanço anual;
VIII - exercer as demais atribuições específicas e normais inerentes à Divisão.
Art. 5º Compete ao Município de Guarapuava, através de seus
respectivos órgãos afins:
I - elaborar as contas e efetuar a cobrança, dos débitos estipulados neste Regulamento, das concessionárias e permissionárias estabelecidas no Terminal Rodoviário de Guarapuava;
II - prover, convenientemente, os recursos de material e de
pessoal necessários aos serviços de limpeza e manutenção;
III - exercer fiscalização sobre os serviços oferecidos aos usuários do Terminal Rodoviário de Guarapuava.
Art. 6º Constituem-se receitas da Secretaria Municipal de Administração, através da Divisão de Terminal Rodoviário:
I - as quotas de manutenção, conservação e limpeza,
II - parcelas de concessão e permissão de uso;
III - tarifa de utilização do terminal;
IV - multas;
V - serviço de sanitários, quando houver;
VI - publicidade em painéis;
VII - venda do material inservível;
VIII - sistema de sonorização e outros.
Art. 7º O valor da tarifa de utilização do Terminal Rodoviário
será cobrado em conformidade com a legislação em vigor e,
recolhido pelas empresas transportadoras, concessionárias,
permissionárias e demais órgãos que utilizam o espaço, na forma prevista neste regulamento.
Parágrafo único. A tarifa que trata o caput deste artigo, compreende custos com serviços de limpeza, manutenção, como
água, luz, material de higiene, e conservação das áreas comuns, sanitários, fachadas externas, de plataformas, vias de
acesso e outros.
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Seção I
Do horário de funcionamento
Art. 8º O Terminal Rodoviário de Guarapuava funcionará ininterruptamente durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia.
§1º O horário de funcionamento das agências será determinada em função das necessidades operacionais das empresas
transportadoras, com limite mínimo de 6:00 (seis) horas.
§2º As unidades comerciais terão o seu horário de funcionamento estabelecido pelos respectivo contratos de concessões
firmados com o Poder Concedente, sendo que o horário mínimo de funcionamento será das 07:00 às 21:00.
§3º Todas as informações, produtos ou comerciais das empresas de transporte, obrigatoriamente, deverão ser transmitidas
através da tela em LCD ou LED (tela que, com o passar dos
anos, deverá ser substituída por tecnologia compatível à época), afixadas no balcão, na parede anterior ou dos fundos, sendo terminantemente proibida a fixação ou exposição de papéis,
cartazes ou avisos mesmo que seja nos móveis interiores.
§4º Os anúncios luminosos ou placas em LCD ou LED deverão
respeitar a altura máxima da área de parede existente acima
dos vidros dos guichês e respeitando a largura máxima do seu
ponto, não podendo ultrapassar este tamanho em hipótese alguma.
§5º Não poderá haver qualquer tipo de som ou barulho nas
bilheterias, assim como nos pontos comerciais.
§6º Os horários de funcionamento, previstos nos parágrafos
anteriores, poderão sofrer alterações pelo Poder Concedente,
a seu critério, quando forem necessárias para atender as condições de atendimento previstas no art. 3º deste Regulamento.
Art. 9º A implantação ou reforma das instalações, a recepção
e circulação de mercadorias, assim como a limpeza, manutenção e conservação das áreas e espaços concedidos em uso,
obedecerão aos horários determinados pela Divisão de Terminal Rodoviário.
Seção II
Das agências, unidades comerciais, serviços públicos
e outras de interesse público
Art. 10. As áreas de agências serão de uso exclusivo das empresas transportadoras que operam no terminal, mediante um
Termo de Outorga de Permissão de Uso, pelo prazo que perdurar as liberações emitidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e Departamento de Estradas e Rodagens - DER, de modo a garantir à transportadora, condições
para operar suas linhas.
§ 1º Poderá ser atribuído à mesma empresa transportadora
mais de um módulo/guichê, considerando a oferta de serviços
e a área disponível para este fim.
§ 2º Poderá haver retomada parcial do módulo de bilheteria da
empresa transportadora que, detentora de mais de um módulo, tiver reduzido seus serviços por transferência, recessão de
linha ou diminuição significativa de horários.
§ 3º Um mesmo módulo/guichê não poderá ser usado por mais
de uma empresa/agência.
§ 4º As agências detentoras de liberações emitidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e Departamento de Estradas e Rodagens - DER, pagarão, a título de taxa de
ocupação de espaço público com fim específico, o valor mensal de 2 Unidade Fiscal Municipal – UFM, por metro quadrado,
além da dos valores que trata o art. 7º deste Regimento Interno.
§ 5º As agências ficarão obrigadas ao recolhimento da respectiva taxa de embarque, quando da venda de bilhetes de viagem, seguindo os valores determinados pelo Município.
Art. 11. Pelo uso das agências, unidades comerciais, as permissionárias pagarão à Administração Municipal, parcelas
mensais de "Permissão de Uso".
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Parágrafo único. O não pagamento, dentro do prazo previsto,
acarretará a cobrança de multa de 10% (dez por cento) e atualização monetária do mercado.
Art. 12. A localização das agências será acordado entre seus
representantes legais e a Administração Municipal, considerando o número de partidas diárias de passageiros embarcados.
§1º Não havendo acordo entre as empresas detentoras de linhas rodoviárias, conforme estipulado no caput desse artigo, a
Administração Municipal poderá realizar licitação dos espaços
destinados às agências e bilheterias, atendendo o interesse
público e da administração.
§2º O memorial descritivo de localização deverá estar previsto
nos respectivos Termos de Outorga de Permissão de Uso das
empresas.
Art. 13. A Secretaria Municipal de Administração de Guarapuava, a seu critério e necessidade, poderá utilizar os módulos/
guichês não utilizados pelas agências e unidades comerciais ,
visando atender os objetivos previstos no art. 3º, deste Regulamento.
Seção III
Da utilização e operação das plataformas
Art. 14. As plataformas do Terminal Rodoviário de Guarapuava destinam-se aos coletivos das empresas de transporte, em
suas operações de trânsito, embarque e desembarque de passageiros.
§1º A utilização da plataforma de embarque desembarque de
passageiros, por empresas transportadoras que não possuam
módulos/guichês de vendas de passagens no Terminal Rodoviário de Guarapuava, será permitido, desde que recolham, junto
ao Departamento de Fiscalização e Arrecadação do Município,
a taxa prevista no Código Tributário Municipal.
§2º Acima de 20 (vinte) horários semanais a empresa obrigatoriamente deverá possuir módulos/guichê de venda de passagens.
Art. 15. O acostamento dos ônibus, as operações de embarque, desembarque ou trânsito de passageiros dar-se-ão em
plataformas do Terminal, em locais previamente determinados
pela Divisão de Terminal Rodoviário, para estes tipos de operações.
Subseção I
Do embarque de passageiros
Art. 16. O estacionamento de ônibus na plataforma, para embarque de passageiros, deverá ocorrer com antecipação máxima de 15 minutos (quinze minutos) do horário de partida e a
sua saída na hora prevista, admitindo-se uma tolerância, não
superior a 10 (dez) minutos, devidamente justificada.
Parágrafo único: Os intervalos de tempo previstos neste artigo poderão ser alterados pela Divisão de Terminal Rodoviário,
sempre que julgar necessário, devendo as permissionárias serem comunicadas expressamente, com antecedência mínima
de 10 (dez) dias, da data do início da operação.
Art. 17. Os ônibus deverão estar devidamente limpos ao estacionarem para embarque, salvo quando em trânsito ou turismo,
sendo expressamente vedada a limpeza ou reparo destes nas
dependências do Terminal Rodoviário.
Subseção II
Do desembarque de passageiros
Art. 18. O tempo máximo de estacionamento para o desembarque de passageiros, será de 15 (quinze) minutos.
Art. 19. O tempo de estacionamento, incluindo o desembarque e embarque de passageiros, para os ônibus em trânsito e
de turismo será de 40 (quarenta) minutos, em caso de parada
para refeições, o ônibus deverá ficar estacionado na platafor-
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ma, no pátio reservado para este fim.
Seção IV
Da limpeza, manutenção e conservação
Art. 20. A limpeza, manutenção e conservação das áreas de
agências e bilheterias, unidades comerciais e órgãos de serviços serão de responsabilidade das concessionárias, permissionárias e órgãos ocupantes.
§1º A delimitação das áreas e espaços, para os efeitos deste
artigo, será a constante do Termo de Concessão de Uso firmado com o Poder Concedente.
§2º A Divisão de Terminal Rodoviário determinará a forma, o
local e o horário de coleta, através de normas especificas, observado o disposto no art. 37 deste Regulamento, devendo o
lixo ser acondicionado em recipientes apropriados, dentro das
áreas e espaços privativos e concedidos.
Art. 21. Os serviços de limpeza, manutenção e conservação
das áreas comuns, sanitários, fachadas externas, de plataformas, vias de acesso e outros, estarão a cargo da Divisão de
Terminal Rodoviário.
Parágrafo único. As concessionárias, permissionárias e órgãos públicos, ocupantes de espaço no Terminal, pagarão a
importância mensal, até dia 15 de cada mês, relativa a cota de
manutenção, conservação e limpeza, bem como sua cota de
consumo de gás, água, luz e esgoto, de acordo com as despesas apresentadas pela Secretaria Municipal de Administração.
Seção V
Dos Serviços e Atividades Específicas
Subseção I
Das Instalações
Art. 22. Os projetos de instalações internas, elétricas, hidráulicas, decorativas, fachadas, balcões, escaninhos, letreiros, divisórias e estantes, a serem feitas nas agências e unidades
comerciais ou de serviços, deverão ser previamente encaminhados à Divisão de Terminal Rodoviário, para efeito de análise
e aprovação do projeto e, acompanhamento das obras, pelos
departamentos pertinentes do Município, sendo que nenhuma
modificação poderá ser realizada sem a respectiva autorização, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste
Regimento.
Parágrafo Único. Na elaboração de projetos de que trata o caput deste artigo, deverão ser considerados os padrões estipulados no projeto de programação visual aprovado pela Administração Municipal.
Art. 23. A potência básica de energia elétrica, as necessidades
de água e telefone deverão estar de acordo com a atividade
de cada unidade e de conformidade com o estabelecido pela
Divisão de Terminal Rodoviário, cabendo a cada um dos seus
ocupantes a responsabilidade e o ônus de:
I - providenciar as ligações de cada um desses serviços junto
às respectivas concessionárias;
II - obter e executar os projetos de distribuição de energia elétrica, prevendo tomadas e pontos de luz, distribuição dos pontos de água e telefone, de acordo com o disposto nesse artigo;
III - no tocante ao consumo desses serviços, quando não houver medidores individuais caberá ao ocupante uma cota de
participação a ser definida no termo de Permissão/Concessão
de Uso, além daquela referente a limpeza, manutenção e conservação das áreas comum do Terminal Rodoviário de Guarapuava.
Subseção II
Do Seguro
Art. 24. Todas as dependências do Terminal Rodoviário de
Guarapuava, deverão estar seguradas contra riscos de incên-
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dio/explosão, inclusive as ocupadas por agências, serviços e
unidades comerciais.
Art. 25. O contrato de seguro das áreas de uso comum e ocupadas pela Divisão Terminal Rodoviário será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração.
Parágrafo Único. O pagamento do contrato de seguro das áreas de uso comum será rateado entre as concessionárias, permissionárias, prestadores de serviços e demais ocupantes dos
espaços do Terminal Rodoviário de Guarapuava.
Art. 26. O contrato de seguro das unidades ocupadas por terceiros, será de responsabilidade dos respectivos ocupantes.
Art. 27. Na apólice de seguro contratada pelas concessionárias, permissionárias, prestadores de serviços e demais órgãos, deverá constar, obrigatoriamente, cláusula benefício em
favor da Secretaria Municipal de Administração, bem como impedimento de alterações ou cancelamento sem anuência da
Administração.
Art. 28. As concessionárias e permissionárias em operação no
terminal Rodoviário deverão, obrigatoriamente, apresentar à
Divisão de Terminal Rodoviário cópia do contrato de seguro,
que será mantida em arquivo, para controle e execução.
Subseção III
Da Programação Visual, propaganda e publicidade
Art. 29. A exploração de propaganda comercial, por meio de
dispositivo visual no Terminal, constitui prerrogativa da Divisão
de Terminal Rodoviário, que poderá exercê-la diretamente ou
por meio de terceiros, obedecidas as normas específicas aplicáveis à matéria.
Art. 30. A Divisão de Terminal Rodoviário determinará o local
para exposição temporária e fixação de cartazes, visando a divulgação de promoções e eventos de caráter técnico, cultural,
turístico ou filantrópico, patrocinados por órgãos públicos ou
entidades privadas.
Subseção IV
Do Sistema de Sonorização
Art. 31. O sistema de som realizará a divulgação institucional
da Administração, avisos de partidas, chegadas e trânsito de
ônibus, avisos de comprovada utilidade pública: anúncios de
objetos perdidos ou pessoas desencontradas no Terminal Rodoviário, e demais mensagens.
§ 1º O serviço de som poderá ser explorado por terceiros, mediante licitação, onde o permissionário/concessionário deverá
pagar à Administração a título de exploração do serviço um
valor pré-estabelecido em contrato.
§ 2º A empresa permissionária, mediante termo próprio, com
anuência da Administração, firmará contrato oneroso com as
concessionárias e permissionárias, visando a divulgação de
mensagens publicitárias.
§ 3º As informações referentes às linhas de ônibus serão divulgadas sem ônus para as empresas.
Subseção V
Do Serviço de Guarda Volumes
Art. 32. O serviço de guarda-volumes do Terminal Rodoviário
compete exclusivamente à Secretaria Municipal de Administração, que poderá explorá-lo direta ou por meio de terceiros,
precedido de certame licitatório.
Parágrafo Único. O horário de prestação deste serviço, a sistemática da operação e os preços dos serviços serão determinados pela Administração Municipal, que obedecerá os dispositivos regulamentares.
Subseção VI
Do Serviço de Estacionamento
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Art. 33. Quando em funcionamento, o serviço de estacionamento rotativo de veículos particulares, será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, que poderá
explorá-lo diretamente ou permitir sua exploração por terceiros,
mediante processo licitatório.
Parágrafo Único. Em qualquer situação o horário de funcionamento, a sistemática de operação e o preço de serviços serão
determinados pela Secretaria Municipal de Administração.
Seção VII
Do Serviço de Informações
Art. 34. O serviço de informações a serem prestados ao público, será mantido pela Secretaria Municipal de administração,
direta ou indiretamente, e/ou ainda, através de convênios firmados com órgãos, instituições e entidades, afeitos à divulgação de interesse ou utilidade pública.
Seção VIII
Do Serviço de Táxi
Art. 35. As atividades de Táxi do Terminal, deverão ser desenvolvidas nos pontos de chegada e saída estabelecidos, os
quais serão sinalizados adequadamente.
Art. 36. Os táxis serão utilizados pela ordem de chegada, sob
fiscalização conjunta da Divisão de Terminal Rodoviário e do
órgão de trânsito local, sem qualquer privilégio em função da
categoria do táxi.
Seção IX
Dos Serviços de Higiene Pessoal
Art. 37. Os serviços de higiene pessoal serão prestados pela
Divisão de Terminal Rodoviário, que poderá explorá-los diretamente ou permitir sua exploração por terceiros, mediante licitação.
Seção X
Do Policiamento
Art. 38. O serviço de policiamento em geral, de fiscalização e
orientação do trânsito na área ocupada pelo Terminal Rodoviário e a manutenção em suas dependências são atribuições das
autoridades estaduais, através dos órgãos competentes, em
estreita colaboração com a Administração Municipal.
Parágrafo Único. Para a complementação dos serviços previstos neste artigo, o Município poderá contratar empresas especializadas ou manter quadro próprio de pessoal de segurança.
Seção XI
A Coleta de Lixo
Art. 39. Compete à Divisão de Terminal Rodoviário de Guarapuava estabelecer o horário de coleta, transporte e processamento do lixo, devendo ser rigorosamente obedecido pelas
agências de transporte, unidades comercias e demais usuários
dos espaços existentes no Terminal.
Parágrafo Único. As tarefas de que trata este artigo serão executadas, tanto quanto possível, sem prejuízo da operação normal do Terminal.
Seção XII
Das sugestões e/ou reclamações
Art. 40. As sugestões e/ou reclamações de usuários, a respeito
das atividades e dos serviços prestados no Terminal Rodoviário de Guarapuava, serão recebidas pela Ouvidoria Municipal,
diretamente no Paço Municipal situada na Rua Brigadeiro Rocha, nº 2.777, Centro, ou pelo telefone nº 156.
Parágrafo único. As sugestões e/ou reclamações, realizadas
na Ouvidoria Municipal, serão encaminhadas a Secretaria Municipal de Administração.
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CAPÍTULO III
Das Obrigações e Proibições
Seção I
Das empresas de transporte de passageiros
Art. 41. A venda de bilhetes de passagens somente será permitida nas agências, sendo obrigatória a cobrança da taxa de
utilização do Terminal Rodoviário de todos os passageiros que
embarcarem, bem como a fixação do respectivo comprovante
de recolhimento ao bilhete de passagem.
Parágrafo Único. O comprovante da taxa de utilização do TRG,
obrigatoriamente, deverá ser aposto pela empresa transportadora, mediante meio mecânico de impressão.
Art. 42. As empresas de transporte de passageiros não poderão processar bagagens não acompanhadas ou efetuar despacho nas dependências do Terminal Rodoviário de Guarapuava.
Art. 43. Às permissionárias é vedada a guarda de volumes ou
o funcionamento como entrepostos nas dependências concedidas.
Art. 44. Todas as empresas permissionárias são obrigadas a
apresentarem, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao
vencido, à Divisão do Terminal Rodoviário, relatórios e estatísticas de movimento de passageiros e ônibus.
§ 1º A exigência deste artigo poderá ser dispensada temporariamente pela Secretaria Municipal de Administração, caso
o Município venha dispor de elemento próprio para o levantamento estatístico.
§ 2º A Secretaria Municipal de Administração, através da Divisão do Terminal Rodoviário, poderá solicitar, semanalmente, os
mapas e/ou manifestos diários de passageiros embarcados no
Terminal Rodoviário.
Art. 45. O motorista não poderá afastar-se do ônibus estacionado na plataforma do Terminal Rodoviário, quando do embarque e desembarque de passageiros, devendo a empresa, em
caso de ônibus em trânsito, manter um funcionário próximo a
este.
§ 1º O controle de embarque de passageiros é de responsabilidade do agente da empresa ou do motorista.
§ 2º Havendo parada, para refeição aos passageiros de ônibus
em trânsito, todos deverão desembarcar, mantendo o ônibus
fechado até o retorno, sujeitando-se a empresa a manter um
funcionário junto àquele, no caso de passageiros que não queiram desembarcar.
§ 3º Nenhum ônibus poderá permanecer estacionado, com seu
motor em funcionamento.
Art. 46. As permissionárias estão obrigadas a efetuarem a operação de embarque e desembarque de passageiros, apenas,
no Terminal Rodoviário de Guarapuava.
Parágrafo Único. O descumprimento do caput deste artigo pelas permissionárias, implica em aplicação das penalidades previstas no Anexo I, Grupo 2, item 2.3, deste Regimento Interno.
Art. 47. As permissionárias deverão comunicar formalmente,
imediatamente, à Divisão do Terminal, quando houver alterações de horários de partidas, chegadas e itinerários.
Art. 48. O trânsito e a permanência de equipamentos auxiliares das empresas de transporte de passageiros, no Terminal
Rodoviário deverão ser autorizadas pela Divisão do Terminal
Rodoviário.
Art. 49. O tráfego de veículos no pátio interno do TRG será desenvolvido sem alterações de marchas, em velocidade máxima
de 20 Km/h e compatível com o local, devendo serem evitadas
paradas ou partidas bruscas.
Parágrafo Único. É proibido o embarque ou desembarque de
passageiros ou funcionários fora das plataformas.
Art. 50. Os ônibus deverão expor, obrigatoriamente, no pára-brisas frontal ou em lugar visível, indicativo constando o itinerário de sua linha, origem, partida e o destino da mesma.
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Art. 51. Além das obrigações previstas neste regulamento, as
empresas permissionárias de transporte deverão cumprir, por
si e seus empregados ou prepostos, as seguintes obrigações:
I - zelar pela conservação e limpeza das agências e/ou áreas
que ocupam;
II - saldar, pontualmente, seus compromissos com a Administração Municipal;
III - manter as bilheterias em funcionamento durante o horário
previsto;
IV - colocar à disposição dos usuários, em seu respectivo guichê, os horários das linhas com o respectivo valor da passagem, conforme especificado no §3º do art. 8º deste Regimento;
V - atender às exigências dos Órgãos Federais, Estaduais e
Municipais;
VI - manter postura adequada ao ambiente, conduzindo-se
com atenção e urbanidade;
VII - manter os funcionários, corretamente, uniformizados e
identificados, conforme padrão aceito pela Divisão do Terminal
Rodoviário;
VIII - cooperar com a fiscalização do terminal para o bom funcionamento deste;
IX - conhecer as instalações do Terminal e prestar informações
quando solicitado;
X - obedecer integralmente as condições estipuladas nos termos de permissão e/ou concessão de uso do espaço destinado
no TRG;
XI - respeitar o presente Regulamento, bem como, as normas
específicas vigentes, com referência a utilização do Terminal
Rodoviário de Guarapuava;
XII - abster-se de prática de atos atentatórios à moral, aos
bons costumes e à segurança;
XIII - cobrar os preços vigentes no comércio para as atividades
exploradas, fixando tabela de preços autorizadas por órgãos
competentes.
Seção II
Da Disciplina
Art. 52. As regras estabelecidas neste Regulamento, a respeito de disciplina, obrigações e restrições serão aplicáveis às
concessionárias, permissionárias, empresas contratadas como
prestadoras de serviços, órgãos públicos, seus respectivos
representantes e prepostos, empregados ou funcionários em
atividade no Terminal Rodoviário.
Art. 53. As concessionárias, permissionárias, empresas contratadas e órgãos públicos em atividade no Terminal, respondem
civilmente por si, por seus empregados, auxiliares e prepostos,
pelos danos causados às instalações, dependências ou bens
do Terminal, sendo obrigados a ressarcirem à Secretaria Municipal de Administração o custo de reparações, recuperações
ou substituições efetuadas.
Seção III
Das Proibições
Art. 54. No Terminal Rodoviário de Guarapuava é expressamente vedado:
I - cessão total ou parcial de áreas, agências ou unidades comerciais concedidas em uso a terceiros, mesmo a título precário;
II - comércio de mercadorias e produtos e/ou prestação de
serviços não autorizados pela Secretaria Municipal de Administração ou órgãos competentes do Município, nos termos de
concessão e permissão de uso ou outros atos que regulem ou
autorizem tal comercialização;
III - a prática de aliciamento de qualquer natureza, inclusive
hóspede para hotéis e similares ou passageiros para ônibus,
táxi ou outro meio de transporte;
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IV - o funcionamento de qualquer aparelho nas áreas concedidas que produza sou ou ruído prejudicial à divulgação de
avisos pela rede de sonorização e música ambiente;
V - a ocupação de fachadas externas das unidades comerciais
e agências concedidas, paredes e áreas comuns, com cartazes, painéis, mercadorias ou quaisquer outros objetos, em desacordo com a programação visual do TRG, salvo autorização
expressa da Secretaria de Administração;
VI - a atividade de qualquer comércio não legalmente estabelecida no Terminal;
VII - o comércio ambulante de qualquer espécie;
VIII - o depósito, mesmo temporário, em áreas comuns ou
nas plataformas, de qualquer volume, mercadoria ou resíduos,
inclusive lixo;
IX - o processamento de bagagens desacompanhadas, encomendas, guarda-volumes, mesmo que temporariamente, pelas
agências ou bilheterias ou prestadores de serviços não expressos no termo de Concessão/Permissão de Uso;
X - a guarda ou o depósito de substância inflamável, explosiva,
corrosiva, tóxica, de origem ilegal ou de odor sensível, mesmo
em unidade comercial ou agência, salvo autorização expressa
da Administração;
XI - transporte de cargas ou bagagens sem embalagem do
acondicionamento impróprio ao volume;
XII - expor painéis, letreiros ou folhetos que constituam propaganda de terceiros, contendo expressões ou ilustrações além
das indicadas em seus serviços;
XIII - ingerir bebidas alcoólicas em serviço, ou quando estiver
próximo a momento de assumi-lo;
XIV - a lavagem ou limpeza de qualquer veículo nas plataformas ou outro local no Terminal Rodoviário;
XV - o consumo de cigarros, charutos, cigarrilhas ou de
qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, nos termos da Lei Federal nº 9.294/96 e Lei Estadual nº
13.541/2009;
XVI - o embarque e desembarque de passageiros fora das
respectivas plataformas;
XVII - a utilização do sanitário do ônibus, quando estacionado
nas dependências do Terminal Rodoviário;
XVIII - teste de motor ou buzinas em veículos, no interior do
Terminal Rodoviário;
XIX - abandono de volumes ou objetos nas dependências do
Terminal;
XX - a distribuição de panfletos de cunho: político, religioso ou
propaganda comercial, salvo expressa autorização da Secretaria Municipal de Administração;
XXI - a realização de manifestação de qualquer natureza;
XXII - a provocação ou a participação de algazarras ou distúrbios;
XXIII - a permanência de portadores de moléstia infectocontagiosas ou de indivíduos turbulentos ou ébrios;
XXIV - a prática de mendicância;
XXV - a prática de jogos de azar;
XXVI - o embarque de pessoas algemadas ou qualquer detento sob custódia da polícia.
Art. 55. Para o cumprimento do que estabelece no art. 54
deste Regulamento, a Divisão do Terminal Rodoviário poderá
efetuar a apreensão de materiais ou mercadorias, que serão
encaminhadas ao órgão fiscalizador competente.
CAPÍTULO IV
Da Fiscalização, Infrações e Penalidades
Seção I
Da Fiscalização
Art. 56. A fiscalização dos serviços, urbanidade, atendimento,
limpeza, arrecadação, reparo, disciplina e funcionamento, bem
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como, determinação de normas e aplicação de sanções, previstas neste Regulamento, é de responsabilidade dos fiscais
do Município.
Art. 57. A Divisão de Terminal Rodoviário, a qualquer momento, poderá realizar inspeções e vistorias nas áreas e ou nos
locais onde se prestam os serviços e as atividades comerciais
no Terminal Rodoviário de Guarapuava.
Seção II
Das Infrações ou Penalidades
Art. 58. A transgressão ao presente regulamento e às normas
de serviços emitidas pela Secretaria Municipal de Administração, sujeitará as concessionárias e permissionárias ou empresas prestadoras de serviços, sem prejuízo de outras cominações legais, às seguintes penalidades, mediante ampla defesa
e contraditório:
I - advertência por escrito, mediante notificação;
II - multa pecuniária;
III - suspensão temporária da atividade e multa;
IV - rescisão do termo de Uso do espaço público.
Art. 59. As penalidades previstas no artigo anterior serão aplicadas obedecendo-se o seguinte procedimento:
§ 1º A advertência por escrito será aplicada quando a infração
for considerada primária e circunstancial, devendo ser encaminhada à permissionária/concessionária ou empresa, contendo
os elementos indispensáveis a individualização e caracterização da ocorrência.
§ 2º As multas serão fixadas com base na Unidade Fiscal Municipal - UFM ou por outro índice que vier a substituí-la, conforme
estabelecido no Código Tributário Municipal.
I - Em caso de reincidência na mesma infração o valor será
fixado em dobro.
§ 3º A pena de suspensão temporária de atividade será de 01
(um) dia no mínimo e, de 7 (sete) dias no máximo, prazo em
que a concessionária deverá manter-se em dia com o pagamento das taxas devidas.
§ 4º A aplicação da pena de suspensão é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Administração, após informação do fiscal autuante, que deverá comunicar ao infrator,
por escrito e fundamentalmente, a sua aplicação.
§ 5º A rescisão que trata o inciso IV do art. 57, em face de sua
natureza obrigacional, submete-se as disposições doa artigos
78 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, de competência do Chefe
do Poder Executivo Municipal.
Art. 60. As irregularidades cometidas por pessoas não vinculadas a este Regulamento serão registradas e comunicadas,
pela Divisão de Terminal Rodoviário, à concessionária ou órgão público que estiver adstrito o infrator.
Art. 61. Será considerado infrator todo aquele que cometer,
mandar, constranger, ou auxiliar alguém na prática da infração,
de forma direta ou indireta.
Art. 62. A discriminação das infrações constam no anexo I, parte integrante deste Regimento Interno.
Seção III
Das Atuações, Defesa Prévia e Recursos
Art. 63. O auto de infração será lavrado pela fiscalização, no
momento em que a infração for verificada e conterá conforme
o caso, os seguintes itens:
I - denominação da permissionária/concessionária ou empresa;
II - unidade (agência, loja, etc);
III - data e hora da infração;
IV - descrição sumária da infração cometida, dispositivo violado e sua base legal;
V - identificação e assinatura do autuante;

Boletim Oficial do Município - 6

VI - identificação e assinatura de testemunhas.
Art. 64. A lavratura do auto de infração far-se-á em conformidade com as normas do órgão fiscalizador competente, devendo
o acusado ou seu preposto exarar o ciente, quando lhe será
entregue a primeira via do termo.
Parágrafo Único. A recusa do acusado ou seu preposto em
exarar o ciente, será registrado pelo autuante no verso do Termo, na presença de duas testemunhas e constituirá agravante
na aplicação das penalidades.
Art. 65. Após lavrado o auto de infração, este não poderá ser
desconstituído ou inutilizado de forma unilateral pelo autuante, que deverá remetê-lo à Divisão de Terminal Rodoviário párea conhecimento, ainda que haja ocorrido erro ou engano no
preenchimento, hipóteses em que a autoridade administrativa
competente prestará as informações necessárias, para a sua
correção, desconstituição ou inutilização.
Art. 66. A elaboração do auto de infração, contendo os requisitos do art. 60 deste Regulamento Interno, torna obrigatória a
abertura de processo administrativo, para apurar a irregularidade, bem como, aplicação das respectivas sanções.
Art. 67. É assegurado ao infrator o direito de defesa prévia,
devendo exercê-lo no prazo estipulado pelo órgãos autuante,
sob pena de preclusão de seu direito.
§ 1º A defesa prévia será apresentada por escrito perante ao
órgão fiscalizador autuante, que comunicará o andamento do
processo à Divisão de Terminal Rodoviário.
§ 2º O não cumprimento dos requisitos previstos para interpôs
recurso pelo órgão autuante, torna o recurso inepto, devendo
ser julgado sem análise de mérito.
Art. 68. O acusado não exercendo as prerrogativas do art. 66,
submete-se a efetiva autuação, bem como a aplicação da penalidade correspondente.
Art. 69. O órgão autuante encaminhará à Divisão de Terminal
Rodoviário a decisão proferida em recurso, que comunicará ao
infrator, por escrito, da referida decisão.
Art. 70. A decisão será formalizada ao infrator, pela remessa de
notificação acompanhada de guia de recolhimento (bloqueto
bancário), que terá prazo de 10 (dez) para pagamento contados:
I - do recebimento da notificação da multa, de que trato o art.
63, se não houver apresentação de recursos;
II - do comunicado de rejeição do recurso ou nos termos de
que trata o parágrafo único do art. 68, deste regulamento.
Parágrafo Único. Caso a multa não seja paga no prazo estabelecido, esta será acrescida de 10% (dez por cento) do valor,
sem prejuízo das demais cominações legais.
Art. 71. A multa deverá ser recolhida em agência bancária credenciada pela Administração Municipal, mediante guia de recolhimento padrão (bloqueto bancário) fornecida pela Divisão de
Terminal Rodoviário, devidamente preenchida.
Seção IV
Da Jurisdição
Art. 72. As disposições normativas previstas neste regulamento são aplicáveis às concessionárias e permissionárias,
empresas prestadoras de serviços, órgãos públicos, seus representantes, diretores, gerentes, auxiliares, funcionários ou
prepostos, no âmbito de atuação da jurisdição do Terminal Rodoviário de Guarapuava.
Parágrafo Único. As obrigações decorrentes de irregularidades cometidas pelas pessoas jurídicas ou físicas referidas no
caput deste artigo, quando no exercício de suas atividades
fora da jurisdição do Terminal serão julgadas pelo Município de
Guarapuava, através de seus órgãos competentes.
Art. 73. Além das pessoas referidas no art. 72, este Regimento
submete ainda os seguintes profissionais ou prestadores de
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serviços eventuais, quando no exercício de suas atividades
dentro da jurisdição do Terminal Rodoviário de Guarapuava:
I - motoristas de táxis;
II - motoristas de empresas não permissionárias;
III - vendedores, agenciadores ou trabalhadores autônomos;
IV - funcionários de empresas concessionárias e permissionárias de serviço público;
V - funcionário de órgãos públicos.
CAPÍTULO V
Das Disposições Finais
Art. 74. A critério da Secretaria Municipal de Administração
poderá ser cancelada a venda de toda e qualquer mercadoria
ou produto, quando julgar inconveniente, ao interesse público,
que poderá requisitar órgão sanitário ou autoridade competente para inspeção a qualquer momento.
Art. 75. As concessionárias e permissionárias ou as empresas
prestadoras de serviços estabelecidas no TRG, serão notificadas pela Secretaria Municipal de Administração quando da
decisão sobre materiais ou fatos, as quais estejam vinculados
diretamente.
Art. 76. A Secretaria Municipal de Administração, através da
Divisão de Terminal Rodoviário, zelará pelo cumprimento deste
Regulamento, através de rigorosa fiscalização, a fim de não
permitir que se verifiquem qualquer prática proibida.
Art. 77. Todas as concessionárias e permissionárias para o seu
funcionamento no Terminal Rodoviário de Guarapuava, deverão atender as exigências da Saúde Pública, regulamentadas
por autoridades federais, estaduais e municipais.
Art. 78. A Secretaria Municipal de Administração expedirá normas e instruções complementares para cumprimento deste Regulamento, através da Secretaria Municipal de Administração.
Art. 79. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria
Municipal de Administração, de conformidade com a analogia,
os princípios gerais de direito e o interesse público.
Art. 80. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 81. Revogam-se as disposições em contrário.
Guarapuava, 16 de maio de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
ANEXO I
CLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
GRUPO 1
1.1 - Falta de Urbanidade
1.2 - Prejudicar a limpeza;
1.3 - Não usar uniforme aprovado e crachá de identificação;
1.4 - Ausentar-se do ônibus estacionado na plataforma, excluído carro em trânsito para refeição;
1.5 - Motor em funcionamento estacionado na plataforma;
1.6 - Uso de buzina no recinto do Terminal;
1.7 - Atraso na saída do ônibus (para cada 5 minutos ou fração);
1.8 - Ocupação de plataforma além do tempo previsto (para
cada 5 minutos ou fração).
1.9 - Ocupação da plataforma antes da hora prevista (para
cada 5 minutos ou fração);
1.10 - Deixar de prestar informações ao público quando solicitado;
1.11 - Portão de embarque aberto e abandonado;
1.12 - Fumar quando em atendimento ao público;
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1.13 - Permitir o acesso de pessoa à plataforma sem o respectivo bilhete de passagem;
1.14 - Outros;
GRUPO 2
2.1 - Desobediência às regras de circulação de ônibus;
2.2 - Embarque ou desembarque em locais não permitidos;
2.3 - Desobediência às normas de embarque ou desembarque;
2.4 - Utilização de plataformas não autorizadas;
2.5 - Utilização de propaganda não autorizada;
2.6 - Ocupação de local não permitido com cartazes ou mercadorias;
2.7 - Negligência ou omissão no cumprimento de instrução ou
atos da Administração;
2.8 - Atraso no pagamento de penalidade;
2.9 - Atraso no pagamento da Tarifa de Utilização do Terminal;
2.10 - Uso de toalete do ônibus na área do Terminal;
2.11 - Processamento de despacho, encomenda ou bagagem
desacompanhada;
2.12 - Contribuir para danificação de bens;
2.13 - Uso de aparelho sonoro que perturbe a sonorização de
ambiente do Terminal;
2.14 - Utilização de área comum com qualquer tipo de volume
ou recipiente;
2.15 - Negligência na conservação de imóveis instalado nos
bens do Terminal;
2.16 - Alteração de preços estipulado pela Administração Municipal;
2.17 - Desobediência aos dispositivos dos Termos de Permissão de Uso dos Contratos;
2.18 - Ingerir bebidas alcoólicas em serviço ou quando estiver
próximo a assumi-lo;
2.19 - Apresentar-se com uniforme sujo ou em desalinho;
2.20 - Extravio de documentos e/ou formulários entregues pela
Administração por negligência ou propositadamente;
GRUPO 3
3.1 - Aliciamento de passageiros / clientes;
3.2 - Agenciamento de serviço não autorizado;
3.3 - Desobediência à Fiscalização;
3.4 - Atitude indecorosa ou falta de compostura;
3.5 - Omissão de informação devida;
3.6 - Descumprimento de horário de funcionamento;
3.7 - Apresentar-se aparentemente embriagado;
3.8 - Falta de limpeza nas agências ou unidades comerciais de
serviços;
GRUPO 4
4.1 - Lavagem ou limpeza de ônibus na área do Terminal;
4.2 - Utilização da Agência para fins não previstos no Termo de
Concessão de Uso;
4.3 - Desrespeito ou desacato à fiscalização;
4.4 - Falta de limpeza do veículo no momento da partida;
GRUPO 5
5.1 - Atividade Comercial não autorizada;
5.2 - Sublocação de agência ou unidade comercial não autorizada;
5.3 - Obstrução da atividade da Administração;
5.4 - Danificação Internacional de Bens;
5.5 - Fornecimento de informação falsa;
5.6 - Omissão na contagem de seguro contra incêndio;
5.7 - Recusa no fornecimento de relatório estatísticos e mapas
e/ou manifesto de embarque de passageiros.
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DECRETO Nº 6764/2018
Declara de Utilidade Pública e relevante Interesse Social, trecho de Estrada Rural, que menciona e especifica e dá outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Fica Declarado de Utilidade Pública e de relevante Interesse Social, o trecho da Estrada Rural comumente conhecida como LINHA PRESTES, que liga a RODOVIA PRC-466,
conhecida também como PR-466 ou BR-466, do Km 248 + 500
metros, até encontrar os imóveis rurais objetos das Matrículas
6121 e 14987, ambas pertencentes ao Serviço de Registro de
Imóveis do 1º Ofício, onde será implantado o Projeto de Tratamento Ambiental, numa extensão total de 3.692,48 metros,
tudo conforme Projeto Técnico de Adequação, Manutenção e
Melhorias, que é parte integrante do presente decreto.
Art. 2º A Estrada Rural de que trata o Art. 1º, é classificada
como ESTRADA PRINCIPAL, com largura 30,00 metros, ou
seja, 15,00 metros para cada lado do eixo, de acordo com a
Lei Municipal Complementar Nº 065/2016, de 21/12/2016, que
dispõe sobre o Sistema Viário do Município de Guarapuava.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Guarapuava, de 25 de junho de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6765/2018
Declara de Interesse Social, faixa de área de imóveis que menciona e especifica e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Fica Declarado de Interesse Social, a faixa de área com
largura de 8,00 metros, cujo eixo é coincidente com o leito do
ARROIO DO ENGENHO, no trecho compreendido entre a RUA
MIGUEL GAVANSKI e a RUA SALVADOR SCHNEIDER, sendo
o principal imóvel atingido, aquele objeto da Matrícula 22133,
pertencente ao Serviço de Registro de Imóveis do 2º Ofício,
desta Comarca, localizada no Bairro Vila Bela, nesta Cidade.
Art. 2º A faixa de área constante do artigo anterior encontra-se
em ZONA DE PROJETOS ESPECÍFICOS – ZPE (SUJEITA A
INUNDAÇÃO E PARQUE LINEAR), de acordo com o Plano
Diretor e destina-se especificamente para as ações necessárias ao desassoreamento daquele corpo d´água, tudo conforme Art.3º, inciso IX, da Lei Federal Nº 12651, de 25 de maio
de 2012.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário
Guarapuava, de 22 de junho de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 6770/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o inciso I, do Art. 12, da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40 da
CF/1988, com redação dada pelas Emendas Constitucionais nº
41/2003 e 70/2012, bem como o que consta no requerimento nº
060/2018 de 04/06/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Iramaya Aparecida Ribas da Silva, matrícula nº 116190, ocupante
do cargo de Professor (a), Nível J, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com
proventos de R$ 1.687,25 (um mil seiscentos e oitenta e sete
reais e vinte e cinco centavos) mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 02 de julho de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6771/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o inciso I, do Art. 12, da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40
da CF/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como o que consta no requerimento nº 061/2018
de 04/06/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Shelina Wachikivski, matrícula nº 150398, ocupante do cargo de
Supervisor (a), Nível D, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$
493,08 (quatrocentos e noventa e três reais e oito centavos)
mensais e proporcionais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto
da PARIDADE.
Art. 3º Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos
termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 02 de julho de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6772/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o inciso I, do Art. 12, da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40
da CF/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº
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41/2003, bem como o que consta no requerimento nº 065/2018
de 11/06/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Adriana Rocha Camargo, matrícula nº 145009, ocupante do cargo
de Professor (a), Nível D, lotada na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos
de R$ 890,15 (oitocentos e noventa reais e quinze centavos)
mensais e proporcionais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto
da PARIDADE.
Art. 3º Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos
termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 02 de julho de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6773/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o inciso I, do Art. 12, da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40 da
CF/1988, com redação dada pelas Emendas Constitucionais nº
41/2003 e 70/2012, bem como o que consta no requerimento
nº 072/2018 de 18/06/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Eni
Aparecida de Ramos, matrícula nº 96032, ocupante do cargo
de Servente de Limpeza, Nível 015, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com
proventos de R$ 1.340,57 (um mil trezentos e quarenta reais e
cinquenta e sete centavos) mensais e proporcionais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 02 de julho de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6774/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o artigo 3º da Emenda Constitucional
nº 47/2005, bem como o que consta no processo nº 062/2018
de 05/06/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição ao
servidor Lauri Adão Ferreira Bandeira, matrícula nº 68284, ocupante do Cargo de Motorista de Ambulância, Nível 19, lotado
na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente,
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com proventos de R$ 1.835,65 (um mil oitocentos e trinta e
cinco reais e sessenta e cinco centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 02 de julho de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6775/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar
Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como o que consta no processo nº 068/2018 de
13/06/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição
à servidora Sonia Margarete Cavali da Costa, matrícula nº
111384, ocupante do Cargo de Médico, Nível 010, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com
proventos de R$ 13.829,80 (treze mil oitocentos e vinte e nove
reais e oitenta centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 02 de julho de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6776/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar
Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como o que consta no processo nº 069/2018 de
14/06/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Marlene Tonato, matrícula nº 97314, ocupante do
Cargo de Auxiliar de Enfermagem, Nível 015, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 1.900,45 (um mil e novecentos reais e quarenta
e cinco centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 02 de julho de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6777/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina no inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da
Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 070/2018 de 15/06/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Rosana Aparecida Bernardim de Oliveira, matrícula
nº 85545, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível P, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro
Permanente, com proventos de R$ 2.862,28 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), mensais e
integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 02 de julho de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6778/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina no inciso III, “a” § 3º do artigo
12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no
processo nº 075/2018 de 26/06/2018,
DECRETA
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DECRETO Nº 6779/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o inciso III, alínea “b” do Art. 12, da
Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, alínea “b” do § 1º do Art. 40 da CF/1988, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41/2003 e majoração com fulcro no
artigo 201, § 2º da CF, e atendendo ao contido no requerimento
protocolado sob nº 064/2018 de 06/06/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servidora Lindamir Maria do Carmo Leczko, matrícula nº 148148,
ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, Nível 06, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente,
com proventos de R$ 921,34 (novecentos e vinte e um reais e
trinta e quatro centavos) mensais e proporcionais ao tempo de
contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da
PARIDADE.
Art. 3º Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos
termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 02 de julho de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6780/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o inciso III, alínea “b” do Art. 12, da
Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, alínea “b” do § 1º do Art. 40 da CF/1988, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41/2003 e majoração com fulcro no
artigo 201, § 2º da CF, e atendendo ao contido no requerimento
protocolado sob nº 067/2018 de 13/06/2018,
DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Romilda Pereira Lins, matrícula nº 66885, ocupante
do Cargo de Professor (a), Nível T, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com
proventos de R$ 3.165,97 (três mil cento e sessenta e cinco
reais e noventa e sete centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servidora Margarida Czys, matrícula nº 132489, ocupante do cargo
de Auxiliar de Enfermagem, Nível 06, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos de
R$ 519,45 (quinhentos e dezenove reais e quarenta e cinco
centavos) mensais e proporcionais ao tempo de contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da
PARIDADE.
Art. 3º Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos
termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 02 de julho de 2018.

Guarapuava, 02 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 6781/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o inciso III, alínea “b” do Art. 12, da
Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, “b”
do § 1º do Art. 40 da CF/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e majoração com fulcro no artigo
201, § 2º da CF, e atendendo ao contido no requerimento protocolado sob nº 071/2018 de 18/06/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servidora Marilde Gomes Araujo, matrícula nº 132110, ocupante do
cargo de Guardião, Nível 06, lotada na Secretaria Municipal de
Esportes e Recreação, do Quadro Permanente, com proventos
de R$ 588,04 (quinhentos e oitenta e oito reais e quatro centavos) mensais e proporcionais ao tempo de contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da
PARIDADE.
Art. 3º Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos
termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 02 de julho de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6782/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o Art. 15, inciso I e artigo 8º da Lei Complementar
Municipal nº 012/2004 c/c inciso II, § 7º do Art. 40 da CF/1988,
com redação dada pelo artigo 1º da Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como o que consta no processo nº 063/2018 de
05/06/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE a Senhora Maria Salete Martins Cherobin, inscrita no CPF nº 150.465.329-72, cônjuge do ex-servidor Dirceu Luiz Cherobin, matrícula nº 83631,
a partir de 02 de junho de 2018.
Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia
de R$ 2.996,02 (dois mil novecentos e noventa e seis reais e
dois centavos) mensais, de natureza vitalícia.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da
PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 03 de maio de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6783/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
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em vista o que determina o Art. 15 e Art. 8º da lei Complementar
Municipal nº 012/2004 c/c inciso II, §7º do Art. 40 da CF/1988,
com redação dada pelo Art. 1º da Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como atendendo o que consta no protocolado
sob nº 073/2018 de 25/06/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder Pensão por Morte, a partir de 12 de junho de
2018, da seguinte forma:
I – Gilberto Trianoski, cônjuge da ex-servidora Cleidy Elinei
Aparecida da Rocha Trianoski, matrícula nº 115274, com a proporção de 25% na quantia de R$ 620,36 (seiscentos e vinte
reais e trinta e seis centavos), de natureza vitalícia.
II – Ana Luiza da Rocha Trianoski, filha da ex-servidora Cleidy
Elinei Aparecida da Rocha Trianoski, matrícula nº 115274, com
a proporção de 25% na quantia de R$ 620,36 (seiscentos e
vinte reais e trinta e seis centavos), até atingir maior idade.
III – Matheus da Rocha Trianoski, filho da ex-servidora Cleidy
Elinei Aparecida da Rocha Trianoski, matrícula nº 115274, com
a proporção de 25% na quantia de R$ 620,36 (seiscentos e
vinte reais e trinta e seis centavos), até atingir maior idade.
IV – Ana Gabriela da Rocha Trianoski, filha da ex-servidora Cleidy Elinei Aparecida da Rocha Trianoski, matrícula nº 115274,
com a proporção de 25% na quantia de R$ 620,36 (seiscentos
e vinte reais e trinta e seis centavos), até atingir maior idade.
Parágrafo único. O valor da pensão será correspondente a
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia
de R$ 2.481,42 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e
quarenta e dois centavos) mensais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da
PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 02 de julho de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6784/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o Art. 15 e Art. 8º da lei Complementar
Municipal nº 012/2004 c/c inciso II, §7º do Art. 40 da CF/1988,
com redação dada pelo Art. 1º da Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como atendendo o que consta no protocolado
sob nº 074/2018 de 25/06/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder Pensão por Morte, a partir de 12 de junho de
2018, da seguinte forma:
I – Gilberto Trianoski, cônjuge da ex-servidora Cleidy Elinei
Aparecida da Rocha Trianoski, matrícula nº 144363, com a proporção de 25% na quantia de R$ 516,58 (quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), de natureza vitalícia.
II – Ana Luiza da Rocha Trianoski, filha da ex-servidora Cleidy
Elinei Aparecida da Rocha Trianoski, matrícula nº 144363, com
a proporção de 25% na quantia de R$ 516,58 (quinhentos e
dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), até atingir maior
idade.
III – Matheus da Rocha Trianoski, filho da ex-servidora Cleidy
Elinei Aparecida da Rocha Trianoski, matrícula nº 144363, com
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a proporção de 25% na quantia de R$ 516,58 (quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), até atingir maior idade.
IV – Ana Gabriela da Rocha Trianoski, filha da ex-servidora Cleidy Elinei Aparecida da Rocha Trianoski, matrícula nº 144363, com
a proporção de 25% na quantia de R$ 516,58 (quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), até atingir maior idade.
Parágrafo único. O valor da pensão será correspondente a 100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia de R$
2.066,30 (dois mil e sessenta e seis reais e trinta centavos) mensais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da
PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 02 de julho de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6785/2018
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DECRETO Nº 6786/2018
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DECRETO Nº 6787/2018
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 Desapropriação, pelo valor fixo e irreajustável de R$64.819,92 (sessen-
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ta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e dois
centavos), parte de área de terreno com 252,66m² (duzentos
e cinquenta e dois vírgula sessenta e seis metros quadrados),
da totalidade de 19.891,08 (dezenove mil oitocentos e noventa
e um vírgula zero oito metros quadrados), objeto da Matrícula
31.484, pertencente ao Serviço de Registro de Imóveis do 3º
Ofício, desta Comarca e Cidade, situado na Rua XV de Novembro, Bairro Morro Alto, nesta Cidade.
Art. 2º A área atingida de acordo com o artigo anterior, destina-se à READEQUAÇÃO e URBANIZAÇÃO da Rua XV de Novembro, que constituem realinhamento predial, alargamento da
caixa asfáltica, implantação de rótulas, regularização de passeios, dentre outras.
Art. 3º A desapropriação em apreço deverá ser, preferencialmente, 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 junho de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA Nº 446/2018
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 123, da Lei Complementar Municipal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE
Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, aos servidores:
I.Adriana Bail, matrícula nº 16.394/5, Educador (a) Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 19/06/2018 a 24/06/2018.
II.Ana Augusta Larson, matrícula nº 6.705/9, Professor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 16/06/2018 a 15/07/2018.
III.Carla Woiski, matrícula nº 13.147/4, Professor (a), lotado na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo
o período de 08/06/2018 a 06/08/2018.
IV.Celia Aparecida Cordeiro, matrícula nº 14.492/4 – 16.155/1,
Professor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, compreendendo o período de 12/06/2018 a 26/07/2018.
V.Celso Luiz Pinheiro de Lima, matrícula nº 3.325/1, Oficial
Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração, compreendendo o período de 04/06/2018 a 06/06/2018,
15/06/2018 e 18/06/2018.
VI.Daniele Fiuza Peres Camargo, matrícula nº 18.103/0,
Educador (a) Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 22/05/2018 a
11/09/2018.
VII.Elizabete do Rocio Antonichen, matrícula nº 15.964/6,
Educador (a) Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 15/06/2018 e
19/06/2018 a 23/06/2018.
VIII.Idemara Fagundes, matrícula nº 15.212/9, Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 13/06/2018 a 02/07/2018.
IX.Ivonete Maciel, matrícula nº 16.735/5, Servente de Limpeza,
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lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 18/06/2018 a 20/06/2018.
X.Juliana Antunes da Silva, matrícula nº 11.683/1 – 16.236/1,
Orientador (a) Educacional, lotado na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, compreendendo o período de 08/06/2018
e 14/06/2018 a 23/06/2018.
XI.Liliane Busmaier Correa Kubinski, matrícula nº 9.455/2, Professor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 15/06/2018.
XII.Liliane Busmaier Correa Kubinski, matrícula nº 9.455/2 –
12.103/7, Professor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 18/06/2018 a
02/07/2018.
XIII.Marizete de Oliveira Izidoro, matrícula nº 12.902/0, Educador (a) Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, compreendendo o período de 13/06/2018 a 15/06/2018
e 18/06/2018 a 02/07/2018.
XIV.Mary Kelly Nunes de Oliveira Camacho, matrícula nº
13.716/2, Nutricionista, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 14/06/2018 a
28/06/2018.
XV.Sheila Aparecida de Barros dos Santos, matrícula nº
15.817/8, Servente de Limpeza, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de
20/06/2018 a 21/06/2018.
XVI.Tales Falleiros Lemos, matrícula nº 7.020/3, Cirurgião (a)
Dentista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 15/06/2018 e 19/06/2018 a 05/07/2018.
XVII.Verônica Szeschtchuk Malanchuk, matrícula nº 10.382/9,
Professor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 13/06/2018 a
02/07/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.
Guarapuava, 21 de Junho de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretaria Municipal de Administração
PORTARIA Nº 447/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 143, da Lei Complementar Municipal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
RESOLVE
Art. 1º Conceder Licença para Acompanhamento de Tratamento de Saúde aos servidores:
I.Adriana Zuerzicoski, matrícula nº 13.172/5, Auxiliar de Saúde
Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o dia de 18/06/2018.
II.Catiuse Aparecida Caldas, matrícula nº 14.912/8, Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde,
compreendendo o período de 19/06/2018 a 22/06/2018.
III.Célia Maria Melhem Pellissari, matrícula nº 16.799/1, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 18/06/2018 a
19/06/2018.
IV.Cláudia Fátima de Quadros, matrícula nº 17.969/8, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, compreendendo o dia de 21/06/2018.
V.Érica de Fátima Ferreira, matrícula nº 12.960/7, Educador (a)
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
compreendendo o dia de 19/06/2018.
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VI.Fábia Priscila Metinoski Basniak, matrícula nº 15.187/4 –
16.130/6, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 18/06/2018.
VII.Franciele da Silva Barboza Macedo, matrícula nº 15.718/0,
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o dia de 20/06/2018.
VIII.Ingrid Spitzner Justino, matrícula nº 13.041/9 – 14.670/6,
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, compreendendo o dia de 19/06/2018.
IX.Juraci Aparecida Stelle, matrícula nº 13.975/0, Educador (a)
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
compreendendo o período de 19/06/2018 a 22/06/2018.
X.Kamilla de Oliveira Araújo, matrícula nº 16.793/2, Educador
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 12/06/2018.
XI.Leila Carmem Dalfovo Rezende, matrícula nº 9.691/1, Enfermeiro (a), lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 18/06/2018 a 22/06/2018.
XII.Lia Viviane Mamcsz Cardozo, matrícula nº 11.696/3, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 19/06/2018.
XIII.Luciane Maria Ferreira Schmidt, matrícula nº 14.671/4, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 19/06/2018 a 21/06/2018.
XIV.Marisa Leopolski Santos, matrícula nº 13.088/5, Educador
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 20/06/2018 a 24/06/2018.
XV.Nilcéia Tomazi Medeiros da Rosa, matrícula nº 16.041/5,
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 19/06/2018 a
22/06/2018.
XVI.Patrice Aparecida Martins de Oliveira, matrícula nº
15.066/5, Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, compreendendo o período de 18/06/2018
a 20/06/2018.
XVII.Roberta Ferraz Martins, matrícula nº 16.415/1, Educador
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 20/06/2018.
XVIII.Rosana Marcheck Adão, matrícula nº 17.860/8, Técnico
(a) em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde,
compreendendo o dia de 19/06/2018.
XIX.Silvana Aparecida Portela, matrícula nº 12.930/5, Educador
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 18/06/2018 a 26/06/2018.
XX.Suedeli Aparecida Rodrigues Gomes, matrícula nº 13.106/7,
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 21/06/2018.
XXI.Vanderléia Aparecida Gonçalves de Andrade, matrícula
nº 17.046/1, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de
19/06/2018 a 20/06/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.
Guarapuava, 21 de Junho de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 448/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 143, da Lei Complementar Municipal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
RESOLVE
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Art. 1º Conceder Licença para Acompanhamento de Tratamento de Saúde aos servidores:
I.Adalise de Rezende, matrícula nº 18.251/6, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
compreendendo o período de 24/06/2018 a 25/06/2018.
II.Adão Mendes Franco, matrícula nº 14.066/0, Servente de
Obras, lotada na Secretaria Municipal de Administração, compreendendo o período de 19/04/2018 a 18/05/2018.
III.Adrielly Aparecida Carraro, matrícula nº 18.236/2, Educador
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 25/06/2018.
IV.Anderson Vinicius Kugler Fadel, matrícula nº 16.082/2, Médico (a) Generalista de Pronto Atendimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o dia de 25/06/2018.
V.Cláudia Terezinha Fernandes, matrícula nº 12.594/6 –
16.181/0, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 22/06/2018.
VI.Cristiany Czemerys de Lima, matrícula nº 14.609/9, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
compreendendo o dia de 15/06/2018.
VII.Deide Lopes de Paula, matrícula nº 16.159/4, Professor (a),
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 14/06/2018.
VIII.Dilete de Almeida Pidpala, matrícula nº 17.966/3, Educador
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 20/06/2018.
IX.Edilene dos Santos, matrícula nº 17.602/8, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
compreendendo o período de 18/06/2018 a 19/06/2018.
X.Eliane de Fátima Pedrozo Lopes, matrícula nº 14.595/5, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 18/06/2018.
XI.Eliane de Fátima Silva Zolet, matrícula nº 13.139/3 –
15.160/2, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 13/06/2018 a
14/06/2018.
XII.Elizete Guedes de Souza, matrícula nº 15.965/4, Educador
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 22/06/2018.
XIII.Elza Maria Sobrinho de Oliveira, matrícula nº 13.017/6,
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 22/06/2018.
XIV.Eraceli Aparecida Alexius Pacheco, matrícula nº 16.125/0,
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, compreendendo o dia de 13/06/2018.
XV.
Érica de Fátima Ferreira, matrícula nº 12.960/7, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 21/06/2018 a
22/06/2018.
XVI.Evelin Caroline Rosa, matrícula nº 15.968/9, Educador (a)
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
compreendendo o período de 25/06/2018 a 27/06/2018.
XVII.Genaine Dominico Fonseca, matrícula nº 13.143/1, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, compreendendo o dia de 12/06/2018.
XVIII.Gisele Aparecida Kraiczyi, matrícula nº 16.119/5, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
compreendendo o dia de 14/06/2018.
XIX.Gislaine Regina Ferreira Nunes, matrícula nº 15.856/9,
Agente de Combate a Endemias, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 25/06/2018 a
26/06/2018.
XX.Ivanira Isabel Barreto Zaiatz, matrícula nº 10.891/0, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, compreendendo o dia de 15/06/2018.
XXI.Ivete Furquim Nunes, matrícula nº 13.715/4, Servente de
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Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 14/06/2018 a 15/06/2018.
XXII.Jacqueline de Fátima Nunes do Rosário, matrícula nº
15.736/8, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 18/06/2018.
XXIII.Jaqueline Felix de Sousa, matrícula nº 17.783/0, Psicólogo (a), lotada na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, compreendendo o período de 19/06/2018 a
21/06/2018.
XXIV.Janaina Olenka Madureira, matrícula nº 15.981/6, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, compreendendo o dia de 18/06/2018.
XXV.Janete Miranda Leal, matrícula nº 17.553/6, Educador (a)
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
compreendendo o período de 05/06/2018 a 04/07/2018.
XXVI.Jennifer Sabrina Martins Ribeiro da Rocha, matrícula nº
17.686/9, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 20/06/2018.
XXVII. Josiane da Silva, matrícula nº 13.984/0, Educador (a)
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
compreendendo o período de 14/06/2018 a 15/06/2018.
XXVIII. Josiane do Nascimento, matrícula nº 18.248/6, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 18/06/2018 a
25/06/2018.
XXIX. Josiane Lacerda Dmengeon Senna, matrícula nº
17.964/7, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 25/06/2018.
XXX.Jucelene Aparecida Bastos Ratuchne, matrícula nº
11.682/3 – 12.669/1, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de
21/06/2018.
XXXI. Letícia Ramos, matrícula nº 17.032/1, Servente de
Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 21/06/2018 a 22/06/2018.
XXXII. Lidia Eduvirges Borecki, matrícula nº 12.121/5, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
compreendendo o período de 22/06/2018 a 23/06/2018.
XXXIII. Liliane Vitor Hanysz, matrícula nº 13.250/0, Servente
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o dia de 30/05/2018.
XXXIV. Luciane Aparecida Chagas de Campos, matrícula
nº 12.698/5 – 14.578/5, Professor (a), lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de
25/06/2018.
XXXV. Marcela Mino, matrícula nº 17.072/0, Enfermeiro (a),
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o
período de 21/06/2018 a 22/06/2018.
XXXVI. Maria Inez Sidor, matrícula nº 17.003/8, Professor (a),
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 22/06/2018.
XXXVII. Marisa Schreiner Cruz, matrícula nº 12.812/0 –
15.933/6, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 15/06/2018.
XXXVIII.Maristela Delfino dos Santos, matrícula nº 14893/8,
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde, compreendendo o dia de 25/06/2018.
XXXIX. Maristela Fatiga Bueno, matrícula nº 15.054/1, Agente
Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de saúde, compreendendo o dia de 18/06/2018.
XL.Marli Aparecida de Ramos Melech, matrícula nº 13.209/8,
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 26/06/2018.
XLI.Monica Maria Follador de Oliveira, matrícula nº 10.228/8,
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, compreendendo o dia de 14/06/2018.
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XLII.Natalia Dias Marcondes, matrícula nº 17.376/2, Educador
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 12/06/2018.
XLIII.Noimi Carriel de Oliveira Vaz, matrícula nº 17.316/9,
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 25/06/2018 a
26/06/2018.
XLIV. Pollyanna de Oliveira Matos Borack, matrícula nº
15.906/9, Técnico (a) em Enfermagem, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, compreendendo o dia de 21/06/2018.
XLV.Priscilla Adriana Angeluci, matrícula nº 12.967/4, Psicólogo (a), lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o dia de 11/06/2018.
XLVI. Raquel Aparecida Oliveira, matrícula nº 15.781/3, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, compreendendo o dia de 14/06/2018.
XLVII. Renan Savio Schineider, matrícula nº 15.215/3, Agente
Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o dia de 22/06/2018.
XLVIII. Rosana Marcheck Adão, matrícula nº 17.860/8, Técnico (a) em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o dia de 21/06/2018.
XLIX. Rubia Graciele da Silva, matrícula nº 16.366/0, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, compreendendo o dia de 13/06/2018.
L.Salete Aparecida da Costa Fernandes, matrícula nº 16.383/0,
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, compreendendo o dia de
25/06/2018.
LI.Silvana Aparecida Portela Santos, matrícula nº 12.930/5,
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 27/06/2018 a
03/07/2018.
LII.Silvana Stiegler, matrícula nº 15.815/1, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
compreendendo o período de 15/06/2018 a 04/07/2018.
LIII.Sulaine Bahls Metz, matrícula nº 16.816/5, Educador (a)
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
compreendendo o período de 13/06/2018 a 15/06/2018.
LIV.Talita Abreu Modolon, matrícula nº 16.032/6, Educador (a)
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
compreendendo o período de 21/06/2018 a 22/06/2018.
LV.Thais Cristina de Souza, matrícula nº 17.505/6, Educador
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 11/06/2018 a 12/06/2018.
LVI.Vanessa Regina Catani do Valle, matrícula nº 17.824/1, Nutricionista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 25/06/2018 a 26/06/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.
Guarapuava, 27 de Junho de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 462/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 164, inciso II “B”, da Lei Complementar Municipal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE
Art. 1º Conceder Licença por Luto aos servidores:
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I.Delmara Peres Bahls dos Santos, matrícula n.º 16.795/9, Educador Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 31/05/2018 a 06/06/2018.
II.Josiane do Nascimento, matrícula n.º 18.248/6, Educadora Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
compreendendo o período de 16/06/2018 a 22/06/2018.
III.Marlei Aparecida de Azevedo, matrícula n.º 12.360-9, Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde,
compreendendo o período de 16/06/2016 a 22/06/2018.
IV.Roseli Conceicao Pacheco Bulka, matrícula n.º 17.243/0, Servente de Limpeza, lotado na Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social, compreendendo o período de 03/06/2018 a 09/06/2018.
V.Rosi Moreira, matrícula n.º 13.300/0, Servente de Limpeza, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 08/06/2016 a 14/06/2018.
VI.Rosicleia Oliveira Souza, matrícula n.º 10.113/3, Atendente Social, lotado na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, compreendendo o período de 29/05/2018 a 04/06/2018.
VII.Soely de Fatima Souza Borges, matrícula n.º 9.773/0, Atendente Social, lotado na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, compreendendo o período de 29/05/2016 a 04/06/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.
Guarapuava, 29 de junho de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 477/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 258, Lei Complementar nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar a prorrogação da dispensa de parte da jornada de trabalho por mais 01 (um) ano, para a servidora Marcia Maria
Camacho Costa, matrícula nº 11796-0, cargo Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, concedida
pela Portaria nº 554/2017, a partir de 14 de maio de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 14 de maio de 2018.
Guarapuava, 25 de junho de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 478/2018
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
conferidas pelo Art. 112, da Lei Complementar Municipal nº 060/2016.
RESOLVE
Art. 1º Conceder férias em junho aos servidores por 20 (vinte) dias consecutivos, conforme relação anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 26 de junho de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 479/2018
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
conferidas pelos Artigos 108, 109 e Incisos da Lei Complementar Municipal nº 060/2016.
RESOLVE
Art. 1º Conceder férias em junho aos servidores, conforme relação anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 26 de junho de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 482/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando o Protocolo nº 2018.6.10396;
Considerando o Parecer Jurídico nº 989/2018;
Considerando o §7º, do Art. 12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004,
RESOLVE
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Art. 1º Conceder abono de permanência à servidora Silvia
Regina Silva, inscrita no CPF nº 487.179.839-91, ocupante do
cargo de Atendente Social, lotada na Secretaria Municipal de
Administração, com pagamento retroativo à data de requerimento constante no protocolo 2018/6/10396.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 14 de junho de 2018.
Guarapuava, 28 de junho de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 485/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 254, Lei Complementar nº
060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Conceder dispensa de parte da jornada de trabalho por
01 (um) ano, à servidora Andréia de Fátima Slobodzian, matrículas nºs 14738-9 e 16163-2, cargo de Professor (a), lotada na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 09 de
maio de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 09 de maio de 2018.
Guarapuava, 28 de junho de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 488/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 137, da Lei Complementar Municipal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE
Art. 1º Conceder Licença Paternidade, sem prejuízo de remuneração, ao servidor Marcelo Antunes Moreira, matrícula n.º
17.973/6, Educador Infantil, lotado na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, compreendendo o período de 12/06/2016
a 21/06/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 12 de junho de 2018.
Guarapuava, 03 de julho de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 490/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 227 da Lei Complementar Municipal nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, sob a
presidência da primeira, para compor uma comissão responsável por conduzir Processo Administrativo Disciplinar, a fim
de apurar supostas irregularidades administrativas, previstas
no Art. 210 da Lei Complementar nº. 060/2016 – Estatuto dos
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Servidores Públicos do Município de Guarapuava, atribuídos a
Servidora Rita de Cassia Duarte, investida no cargo de Atendente ao Educando, matrícula nº. 10515-5, estando sujeitos a
uma das penalidades previstas no artigo 208, Inciso II do diploma legal citado, em virtude de denúncia encaminhada pela
Secretaria Municipal de Educação, através do Memorando nº.
723/2018 – SEMEC, instruída pelo Boletim de Freqüência, Folha ponto e ficha financeira 2018 da Servidora, assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa.
I - Elaine Cristina França Oliveira– Cargo: Professor;
II - Tania Cristina Ferreira – Cargo: Secretária Escolar;
III - Gustavo Antonio Ferreira – Cargo: Procurador.
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir
da publicação, para apresentação do relatório final.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 03 de julho de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

AUTORIZAÇÕES PRECÁRIAS
Guarapuava, 1º de junho de 2018.
À
Kelvin Henrique Zatti
Em virtude da necessidade da adequação do uso dos espaços públicos com fins comerciais, até a realização do certame
licitatório, com a finalidade de regularizar a exploração da atividade comercial no imóvel denominado “Café da XV”, situado
na Rua XV de Novembro, 755, Centro, com estrutura de dois
comércios, um em frente do outro, no meio do calçadão, fica
AUTORIZADO, de FORMA PRECÁRIA O USO da estrutura
de uma sala/guiche já ocupada para fins comerciais, situado
no referido espaço público, ao Sr. Kelvin Henrique Zatti, portador do RG nº 10.589.783-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob
nº 074.173.489-39, residente e domiciliada na Rua Marechal
Floriano Peixoto, 1959, nesta Cidade, a partir da presente data,
até 31/12/2018 ou até realização de certame licitatório, quando
será notificada o detentor da presente autorização, com prazo
de 30 (trinta) dias de antecedência, para desocupação do referido imóvel.
O ora Autorizado, para eventual permanência da atividade desenvolvida no imóvel público em questão, deverá participar do
certame licitatório iminente, porém apenas após a desocupação pacífica do imóvel.
No período que durar a Autorização Precária de Uso de Espaço Público, fica o solicitante, responsável por todos os gastos
com serviços de limpeza, manutenção, como água, luz, material de higiene, e conservação das áreas comuns, fachadas externas, bem como eventuais danos ao patrimônio ou a outros
que incorrerem.
Atenciosamente,
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA
1- JUSTIFICATIVA
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Guarapuava – SMADS, no uso de suas atribuições e em
atendimento à Lei Municipal nº 2.494 de 15 de Dezembro de 2.015, vem tornar público o processo de inscrição e seleção de
famílias com vistas à formação de cadastro e cadastro de reserva, para implantação do Serviço de Acolhimento na modalidade
Família Acolhedora.
2 – OBJETO
Selecionar, nos termos do presente Edital, para a formação de cadastro e cadastro de reserva, famílias do Município de Guarapuava interessadas em participar do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, para o acolhimento de crianças e/ou
adolescentes de ambos os sexos que tenham seus direitos ameaçados ou violados, ou que necessitem de proteção, consoante
determinação da autoridade judiciária competente, e conforme estabelecido no ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei
Federal nº 8.069/90.
3 – DEFINIÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA
Serviço que organiza o acolhimento de crianças e/ou adolescentes afastados da família de origem por força de aplicação de
medida protetiva, em residência de famílias acolhedoras.
4 – DA INSCRIÇÃO
4.1. Prazo de inscrição: de 02/07/2018 à 02/08/2018.
4.2. Horário para realização da inscrição: no período da manhã, das 8:30h às 11:30h; no período da tarde, das 13:30h às 17:00h.
4.3. Local de inscrição: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Guarapuava – Rua Senador Pinheiro
Machado, nº 1.075, Alto da XV.
4.4. Telefone para contato: (42) 3623-7995.
4.5. São requisitos exigidos do(s) postulante(s) à inscrição no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (arts. 6º e 7º da Lei
Municipal nº 2.494/15):
4.5.1. a(s) pessoa(s) responsável(is) pelo exercício do poder familiar deve(m) ser maior(es) de 21 (vinte e um) anos, não havendo
restrição quanto ao seu sexo e estado civil;
4.5.2. haver a concordância de todos os membros da família acolhedora que sejam maiores de 12 (doze) anos;
4.5.3. possuir disponibilidade de tempo, além de demonstrar(em) interesse em oferecer proteção e afeto às crianças e/ou adolescentes;
4.5.4. residir no mínimo há 1 (um) ano no Município de Guarapuava, sendo vedada a mudança de domicílio para outro Município
durante o desempenho das atividades correlatas ao Serviço de Acolhimento;
4.5.5. deve(m) ser dotado(s) de idoneidade moral, apresentar boas condições de saúde física e mental, e demonstrar estar(em)
interessada(s) em ter sob sua responsabilidade crianças e/ou adolescentes, zelando pelo seu bem-estar;
4.5.6. não apresentar(em) problemas psiquiátricos ou de dependência de substâncias psicoativas;
4.5.7. participar do processo de habilitação e das atividades do Serviço;
4.5.8. não manifestar(em) interesse na adoção da criança e/ou adolescente participante do Serviço de Acolhimento em Família
Acolhedora (declaração conforme modelo fornecido pelo Serviço);
4.5.9. não estar(em) inscrito(s) no Cadastro Nacional de Adoção, circunstância a qual deve ser atestada por meio de declaração
emitida pelo órgão competente, salvo situações devidamente regulamentadas por Portaria expedida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude;
4.5.10. apresentar parecer psicossocial favorável, expedido pela equipe interdisciplinar do Serviço de Acolhimento em Família
Acolhedora, elaborado a partir de instrumentais técnicos operativos, conforme disposto em protocolo próprio aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA;
4.5.11. apresentar todos os documentos relacionados abaixo:
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I – Pedido de Inscrição para inserção no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora assinado pela família requerente
(conforme modelo fornecido pelo Serviço);
II – Ficha de Cadastro (conforme modelo fornecido pelo Serviço);
III – documento de identificação com foto de todos os membros
da família requerente;
IV – Certidão de Nascimento, ou Certidão de Casamento, ou
Certidão de União Estável, relativas a todos os membros da
família requerente;
V – atestado médico comprovando saúde física e mental do(s)
responsável(is) pelo exercício do poder familiar;
VI – declaração de idoneidade moral do(s) responsável(is) pelo
exercício do poder familiar (conforme modelo fornecido pelo
Serviço);
VII – certidão negativa de antecedentes criminais do(s)
responsável(is) pelo exercício do poder familiar;
VIII – cópia do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) de todos os
membros da família requerente maiores de 18 (dezoito) anos;
IX – comprovante de residência (conta de luz ou água e/ou
contrato de locação do imóvel de residência da família requerente);
X – comprovante de atividade remunerada de, no mínimo, um
membro da família requerente, através de vínculo trabalhista
com apresentação de carteira de trabalho, contrato trabalhista
ou declaração de autônomo registrada em Cartório; ou ainda
ostentar a condição de Microempreendedor Individual;
XI – comprovante de rendimento expedido pelo INSS, se aposentado ou pensionista;
XII – declaração de que nenhum membro da família é dependente de substâncias psicoativas;
XIII – documento fornecido por instituição financeira atestando
a existência de conta corrente e/ou conta poupança em nome
do responsável pelo exercício do poder familiar, com menção
ao número da conta e da agência da instituição.
5 – DAS RESPONSABILIDADES
5.1. Caberá à Prefeitura Municipal de Guarapuava, por meio da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social:
5.1.1. Realizar o processo de inscrição e seleção das famílias
interessadas para formação de cadastro e cadastro de reserva.
5.1.2. Realizar o acompanhamento das crianças e/ou adolescentes abrangidos pelo Serviço de Acolhimento, mediante a
efetivação das seguintes medidas:
I – preparar e acompanhar as crianças e/ou adolescentes no
processo de transferência para a moradia da família acolhedora, como também, quando necessário, a transferência da criança e/ou adolescente da família acolhedora para outro serviço
de acolhimento, o que deverá ser feito em conjunto com os
profissionais de referência dos serviços envolvidos;
II – acompanhar as crianças e/ou adolescentes durante o período em que residirão com as famílias acolhedoras;
III – preparar as crianças e/ou adolescentes para o retorno às
famílias de origem ou família substituta;
IV – acompanhar as crianças e/ou adolescentes no retorno às
famílias de origem ou família substituta durante o período de
readaptação.
5.1.3. Realizar o acompanhamento das Famílias Acolhedoras,
mediante a efetivação das seguintes medidas:
I – capacitar as famílias e/ou indivíduos acolhedores para o
recebimento da criança e/ou adolescente que ficará sob sua
guarda;
II – acompanhar as famílias e/ou indivíduos acolhedores por
meio de procedimentos técnicos e visitas domiciliares regulares, que identifiquem (i) eventuais alterações na dinâmica
familiar a partir do acolhimento; (ii) possíveis conflitos e suas
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resoluções; (iii) condições de moradia e situação emocional da
criança e/ou adolescente acolhido; etc;
III – oferecer suporte às famílias e/ou indivíduos acolhedores
quando da saída da criança e/ou do adolescente acolhido.
5.1.4. Realizar o acompanhamento das famílias de origem, mediante a efetivação das seguintes medidas:
I – tomar conhecimento do histórico das famílias envolvidas no
processo, por meio de relatórios e reuniões com os técnicos da
Vara da Infância e Juventude, e/ou do Conselho Tutelar, e/ou
das instituições de acolhimento, identificando os motivos que
levaram ao acolhimento, construindo um plano de ação para o
retorno da criança e/ou adolescente ao lar de origem;
II – acompanhar e desenvolver as famílias por meio de procedimentos técnicos e visitas domiciliares, fomentando as diferentes capacidades dos seus integrantes, propiciando ganhos de
autonomia e melhoria sustentável da qualidade de vida;
III – inserir as famílias, conforme o caso, em programas da rede
de proteção e inclusão social da SMADS, de Secretarias afins
e/ou em recursos da comunidade;
IV – preparar as famílias para o retorno da criança e/ou adolescente acolhido ao seu lar de origem;
V – acompanhar a família de origem quando do retorno da
criança e/ou adolescente acolhido, durante o período necessário à readaptação.
5.1.5. Repassar para a Família Acolhedora o subsídio financeiro para suprir as necessidades básicas dos acolhidos, consoante estabelecido no artigo 23 da Lei Municipal nº 2.494/15.
5.2. Caberá à Família Acolhedora:
I – executar o serviço de acolhimento em sua residência, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.494/15, e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie;
II – a prestação de assistência material, moral e educacional à
criança e/ou adolescente acolhido;
III – prestar informações sobre a situação da criança e/ou adolescente acolhido à equipe técnica do Serviço de Acolhimento;
IV – contribuir na preparação da criança e/ou adolescente acolhido para seu retorno à família de origem, ou extensa; ou, na
impossibilidade de tal providência, na preparação de sua colocação em família substituta, sempre sob orientação de equipe
técnica.
5.3. Constituem direitos da Família Acolhedora:
I – todos os direitos e responsabilidades legais reservados ao
guardião, assim como o direito de se opor a terceiros, inclusive
aos pais, nos termos no artigo 33 do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
II – participar do processo de acompanhamento e capacitação
do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.
6 – DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS PREVISTOS NA
LEI MUNICIPAL Nº 2.494/15
O início dos trabalhos previstos neste Edital está condicionado
à seleção das famílias acolhedoras, procedimento que terá sua
execução em conformidade com o regramento jurídico aplicável.
Os valores previstos no subitem 5.1.5 somente serão repassados após o encaminhamento de criança e/ou adolescente para
acolhimento em família selecionada e capacitada, respeitando-se as datas previstas em instrumento jurídico específico para
estabelecimento da parceria.
7 – DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O Processo de Seleção será finalizado pela equipe técnica do
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, no prazo de
até 60 (sessenta) dias após fechamento das inscrições, observadas as seguintes etapas:
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7.1. Primeira Etapa – Avaliação Documental: avaliação dos
documentos apresentados pelas famílias participantes, a fim
de verificar sua procedência e concordância com os critérios
estabelecidos neste Edital.
A família participante será automaticamente desclassificada
caso não apresente os documentos em consonância com o
exigido.
7.2. Segunda Etapa – Avaliação Técnica (Estudo Psicossocial):
avaliação para que se verifique se a família inscrita como potencial acolhedora preenche os requisitos necessários ao desempenho do acolhimento.
Nesta etapa a família requerente deverá se submeter a Estudo
Psicossocial, o qual será realizado através de entrevistas individuais e coletivas, dinâmicas de grupo, visitas domiciliares e
outras ferramentas que se fizerem necessárias.
7.3. Terceira Etapa – Validação: encaminhamento da relação
de famílias acolhedoras selecionadas, juntamente com a respectiva documentação, para validação junto à Vara da Infância
e Juventude da Comarca de Guarapuava.
7.4. Quarta Etapa – Divulgação de Resultados: divulgação da
relação das famílias acolhedoras selecionadas para formação
de cadastro e de cadastro de reserva.
7.5. A aprovação da família requerente para quaisquer das etapas do Processo de Seleção fica vinculada obrigatoriamente à
sua aprovação na etapa antecedente.
7.6. A aprovação da família requerente em todas as etapas do
Processo de Seleção não assegura à mesma sua habilitação
imediata, mas apenas a expectativa de ser habilitada segundo
a disponibilidade e necessidade do Serviço de Acolhimento em
Família Acolhedora.
7.7. Não haverá ordem de classificação para as famílias selecionadas. A colocação da criança e/ou adolescente dependerá
da relação/perfil mais adequado que se configurar entre a família acolhedora e a criança e/ou adolescente a ser acolhido.
7.8. A família acolhedora poderá acolher mais de uma criança
ou adolescente, desde que não no mesmo período, salvo grupo
de irmãos, conforme avaliação e aprovação da equipe técnica.
8 – DO CHAMAMENTO
O chamamento das famílias acolhedoras será vinculado à disponibilidade financeira do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Guarapuava.
9 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
As disposições previstas neste Edital, assim como a resolução
de eventuais questões e/ou casos omissos oriundos do Edital,
deverão guardar obediência com o estabelecido na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei
Municipal nº 2.494/15, e nos demais diplomas legais incidentes
na espécie.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 02 de julho de 2018.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
ARI MARCOS BONA
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social
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FUNDAÇÃO PROTEGER
Recursos Humanos - Fundação Proteger
29 de junho de 2018
EXTRATO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Nº PORTARIA/ ANO

ASSUNTO

CONCLUSÃO

011/2018

PROCESSO ADM DISCI- Sem resoluPLINAR - em desfavor do ção de mérito.
servidor Carlos Eduardo
Almeida de Paula, cargo
de Atendente Social, por
supostos ilícitos previstos no Art. 195, § 1º,
incisos I, II,IV,V,IX,XI e
Art.196, incisos I e XVII,
da Lei Complementar nº
060/2016.
PORTARIA Nº 069/2018

A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude
e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 0060/2016,
RESOLVE
Art. 1º - Os advogados públicos desta Fundação estão isentos
do registro formal de freqüência, com fulcro no artigo 22, II da
Lei 060/2016, e súmula 09 do Conselho Federal da ordem dos
Advogados do Brasil.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.
Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial
da Juventude e Infância,FUNDAÇÃO PROTEGER, em 14 de
junho de 2018.
Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente da Fundação Proteger
PORTARIA Nº 072/2018
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude
e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º – Designar os servidores abaixo relacionados, sob a
presidência do primeiro, para compor COMISSÃO DE PROCESSO SINDICÂNCIA:
I – Luciana Ribas Martins Hauagge – Procuradora;
II – Nelson Alex Maboni–Atendente Social;
III – Heverton J. Teixeira da Cruz– Atendente Social.
Art. 2º – A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do relatório final.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.
Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da
Juventude e Infância, em 13 de junho de 2018.
LIDIANE DE CÁSSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente
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