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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava,05 de julho de 2018
Veiculação: 05 de julho de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1379

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 2827/2018

LEIS

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de 
Guarapuava, para o exercício de 2019 e dá outras providên-
cias.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no 
§2º do art. 165 da Constituição Federal e em conformidade com 
os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000 e dos art. 100 a 
108 da Lei Orgânica do Município de Guarapuava, as diretrizes 
gerais para a elaboração dos orçamentos do município para o 
exercício de 2019, compreendendo:
I – as prioridades e metas da administração pública municipal, 
extraídas do Plano Plurianual;
II – a estrutura e organização dos orçamentos;
III – as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos or-
çamentos do Município e suas alterações;
IV – as disposições sobre a dívida pública municipal;
V – as disposições relativas às despesas do Município com 
pessoal e encargos sociais;
VI – as disposições sobre as alterações na legislação tributária 
municipal;
VII - as disposições gerais e finais.
Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos:
I – Anexos de Metas Fiscais, composto de:
a) demonstrativo de metas anuais; 
b) avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício 
anterior;
c) demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as 
fixadas nos três exercícios anteriores;
d) evolução do patrimônio líquido nos últimos três exercícios;
e) origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação 
de ativos;
f) receitas e despesas previdenciárias do Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS;
g) projeção atuarial do Regime Próprio de Previdência Social 
dos Servidores Públicos Municipais;
h) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de 
receita;
i) demonstrativo da margem de expansão das despesas obri-
gatórias de caráter continuado; 
II - Anexo de Riscos Fiscais, contendo Demonstrativo de Ris-
cos Fiscais e Providências; 
III - Demonstrativo de Obras em Andamento, em atendimento 
ao art. 45, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000. 

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA MUNICIPAL
Art. 2º As metas e prioridades para o exercício financeiro de 
2019 foram estabelecidas no anexo desta lei, as quais foram 
extraídas do Plano Plurianual – PPA relativo ao período de 
2018 a 2021.
Parágrafo único. Na elaboração e durante a execução do or-
çamento do exercício de 2019, o Poder Executivo Municipal, 
poderá alterar as metas definidas nesta lei. Aumentando e/ou 
diminuindo, incluindo e/ou excluindo ações e seus quantitativos 
a fim de compatibilizar as despesas orçadas com as receitas 
estimadas, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públi-
cas e o atendimento às necessidades da sociedade.
Art. 3º Na elaboração da proposta orçamentária para o exercí-
cio financeiro de 2019 será dada maior prioridade:
I – as ações que contribuam para a redução das desigualdades 
sociais, para a promoção humana e a qualidade de vida da 
população;
II - à atenção especial no atendimento à criança, adolescente, 
idoso e deficiente;
III - à economicidade, eficiência e transparência na gestão dos 
recursos públicos;
IV – a manutenção e ampliação da infraestrutura urbana, com 
ênfase na acessibilidade e mobilidade;
V - ao fomento da economia do Município, buscando sempre a 
geração de emprego, renda e o desenvolvimento sustentável;
VI - às ações que visem garantir eficiência e qualidade na ofer-
ta dos serviços da rede de atenção básica da saúde, ao fo-
mento dos serviços especializados de saúde de média e alta 
complexidade, enfatizando a prevenção;
VII - a implementação de ambiente educacional eficiente, com 
foco na valorização profissional e no ensino de qualidade;
VIII - à integração e a cooperação com os governos Federal, 
Estadual e com os Municípios da Região de Guarapuava para 
a implementação de políticas de desenvolvimento regional;
IX - à implementação de ações que busquem a promoção da 
autonomia econômica e financeira das mulheres;
X - à valorização do patrimônio ambiental, cultural e turístico 
do Município; 
XI - à implementação de política habitacional pautada no cres-
cimento urbano planejado, dotado de toda infraestrutura ne-
cessária;
XII – ao fomento à área do esporte e lazer com a ampliação de 
equipamentos e espaços para a prática destes.
XIII – ao desenvolvimento da área rural do município com pro-
gramas de manutenção e pavimentação de estradas rurais e 
implementação de programa de habitação rural.
Parágrafo único. A alocação de recursos na lei orçamentária 
para 2019 manterá compatibilidade com as ações estabeleci-
das no Anexo de Metas e prioridades desta Lei.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:
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I – Programa, o instrumento de organização da ação gover-
namental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, 
sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plu-
rianual;
II – Atividade, um instrumento de programação para alcançar 
o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de ope-
rações que se realizam de modo contínuo e permanente, das 
quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de 
governo;
III – Projeto, um instrumento de programação para alcançar o 
objetivo de um programa envolvendo um conjunto de opera-
ções, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de go-
verno;
IV – Operação Especial, caracterizado pelas despesas que 
não contribuem para a manutenção das ações de governo das 
quais não resulta um produto, e não geram contraprestação 
direta sob a forma de bens ou serviços.
§1º Cada programa identificará as ações necessárias para 
atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e 
operações especiais, especificando os valores, as metas e as 
unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§2º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a 
função, subfunção e programas aos quais se vinculam.
Art. 5º A receita orçamentária será discriminada pelos seguin-
tes níveis: 
I - Categoria Econômica;
II - Origem;
III - Espécie;
IV - Rubrica;
V  - Alínea; e
VI - Subalínea.
§1º A Categoria Econômica da receita, primeiro nível de classi-
ficação, está assim detalhada:
I - Receitas Correntes - 1;
II - Receitas de Capital - 2.
§2º A Origem, segundo nível da classificação das receitas, 
identifica a procedência dos recursos públicos em relação ao 
fato gerador no momento em que os mesmos ingressam no 
patrimônio público.
§3º O terceiro nível, denominado Espécie, possibilita uma qua-
lificação mais detalhada dos fatos geradores dos ingressos de 
tais recursos.
§4º O quarto nível, a Rubrica, agrega, dentro de cada espécie 
de receita, determinadas receitas com características próprias 
e semelhantes entre si.
§5º A Alínea, quinto nível, funciona como uma qualificação da 
Rubrica, apresentando o nome da receita propriamente dita e 
recebendo o registro pela entrada dos recursos financeiros.
§6º O sexto nível, a Subalínea, representa o detalhamento 
mais analítico das receitas públicas.
Art. 6º A despesa orçamentária será discriminada de acordo 
com a legislação por:
I - Órgão Orçamentário;
II - Unidade Orçamentária;
III - Função;
IV - Subfunção;
V - Programa;
VI - Projeto, Atividade ou Operação Especial;
VII - Categoria Econômica;
VIII - Grupo de Natureza da Despesa;
IX - Modalidade de Aplicação;
X - Elemento de Despesa;
XI - Fonte de Recursos.
§1º A Categoria Econômica da despesa está assim detalhada:
I - Despesas Correntes - 3;

II - Despesas de Capital - 4.
§2º Os Grupos de Natureza da Despesa constituem agregação 
de elementos de despesa de mesmas características quanto 
ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:
I - pessoal e encargos sociais - 1;
II - juros e encargos da dívida - 2;
III - outras despesas correntes - 3;
IV - investimentos - 4;
V - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas refe-
rentes à constituição ou ao aumento de capital de empresas 
- 5; e
VI - amortização da dívida - 6.
§3º A Modalidade de Aplicação destina-se a indicar se os recur-
sos serão aplicados:
I - diretamente, pela unidade detentora do crédito orçamentá-
rio ou, mediante descentralização de crédito orçamentário, por 
outro órgão ou entidade integrante do Orçamento Fiscal ou da 
Seguridade Social;
II - indiretamente, mediante transferência financeira, por outras 
esferas de governo, seus órgãos, fundos ou entidades ou por 
entidades privadas sem fins lucrativos.
§4º Na especificação da modalidade de aplicação de que tra-
ta o parágrafo anterior será observado, no mínimo, o seguinte 
detalhamento:
I - transferências à União - 20;
II - transferências a Estados e ao Distrito Federal - 30;
IV - transferências a municípios - Fundo a Fundo - 41
III - transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - 
50;
V - transferências a instituições privadas com fins lucrativos - 
60;
VI - transferências a consórcios públicos - 71;
VII - execução orçamentária delegada a Consórcios Públicos 
- 72;
VIII - transferências a consórcios públicos mediante contrato de 
rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 
da lei complementar nº 141/2012 - 73; 
IX - aplicações diretas - 90; e
X - aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fun-
dos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segu-
ridade Social - 91.
§5º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou extin-
guir os códigos da modalidade de aplicação incluídos na Lei 
Orçamentária Anual para 2019 e em seus Créditos Adicionais.
§6º A especificação da despesa será apresentada por unidade 
orçamentária até o nível de elemento de despesa.
§7º A Lei Orçamentária Anual para 2019 conterá a destinação 
de recursos, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Na-
cional - STN, do Ministério da Fazenda, e pelo Tribunal de Con-
tas do Estado do Paraná - TCE/PR.
I - o Município poderá incluir, na Lei Orçamentária, outras Fon-
tes de Recursos para atender suas peculiaridades, além das 
determinadas no §7º deste artigo;
II - as fontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária serão 
regulamentadas por decreto do Poder Executivo;
III - os recursos legalmente vinculados a finalidades especí-
ficas serão utilizados apenas para atender ao objeto de sua 
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que 
ocorrer o ingresso. 
§8º As receitas oriundas de aplicações financeiras terão as 
mesmas fontes dos recursos originais.
§9º Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos 
previstas poderão ser alteradas ou novas fontes de recursos 
poderão ser incluídas, conforme necessárias.
§10 Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às atualiza-
ções dos Planos de Contas de Receita e de Despesa, durante 
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a execução orçamentária.
Art. 7º O Projeto de Lei Orçamentária Anual que o Poder Exe-
cutivo encaminhará ao Poder Legislativo, conforme estabeleci-
do no art. 104 da Lei Orgânica Municipal e no art. 22, seus in-
cisos e parágrafo único, da Lei 4.320/1964, será composto de: 
I - texto da lei;
II - quadros orçamentários consolidados;
III - anexos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social dis-
criminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei; 

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXE-
CUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO
Art. 8º A elaboração do projeto de lei, a aprovação e a execu-
ção da Lei Orçamentária de 2019 deverão ser realizadas de 
modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observan-
do-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso 
da sociedade a todas as informações relativas a cada uma des-
sas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos 
resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que integra a 
presente lei, além dos parâmetros da Receita Corrente Líquida, 
visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.
Art. 9º O orçamento municipal compreenderá as receitas e 
despesas da administração direta, indireta, de modo a eviden-
ciar as políticas e programas de governo.
Art. 10. Não poderão ser fixadas despesas sem que sejam de-
finidas as fontes de recursos.
Art. 11. Na fixação da despesa deverão ser observados os se-
guintes limites:
I – as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 
não serão inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) da recei-
ta resultante de impostos, incluídas as transferências oriundas 
de impostos consoante o disposto no art.  212 da Constituição 
Federal;
II – as despesas com saúde não serão inferiores ao percentual 
definido na Emenda Constitucional nº 29.
Art. 12. Se for verificado, ao final de cada quadrimestre, que a 
execução das despesas foi superior à realização das receitas, 
por Fonte de Recursos, o Poder Legislativo e o Poder Executi-
vo promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, 
nos trinta dias subsequentes, a limitação de empenho e de mo-
vimentação financeira.
§1º Caso haja necessidade, a limitação do empenho das do-
tações orçamentárias e da movimentação financeira para o 
cumprimento ao disposto no art. 9º, da Lei Complementar nº 
101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas no Ane-
xo de Metas Fiscais - Metas Anuais, desta lei, será feita de 
forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o 
atendimento de Outras Despesas Correntes, Investimentos e 
Inversões Financeiras, de cada Poder, excluídas as despesas 
que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.
§2º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste arti-
go, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o mon-
tante que cada Poder deverá limitar referente aos valores a 
serem empenhados e pagos.
Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adi-
cionais suplementares e especiais oriundos de novos recursos, 
tais como: convênios, transferências do governo estadual e fe-
deral, entre outras, dependerão da existência de recursos dis-
poníveis para a despesa, considerando-se ainda a tendência 
do exercício nos termos da Lei nº 4.320/1964.
§1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos extra-
ordinários, em conformidade com o art. 41, Inciso III, da Lei 
4.320/1964.
§2º A abertura de créditos adicionais especiais de que trata o 

caput, serão autorizados previamente por lei específica, em 
conformidade com a legislação.
Art. 14. Conforme estabelece a Constituição Federal de 1988 
art. 167, §2º, os créditos especiais e extraordinários terão vi-
gência no exercício financeiro em que forem autorizados, sal-
vo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro 
meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites 
de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício 
financeiro subsequente, mediante decreto do Poder Executivo.
Art. 15. O Executivo municipal, em cumprimento ao disposto 
no artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, fica autorizado a 
abrir por ato próprio, na forma de créditos adicionais suplemen-
tares e especiais, no orçamento da administração direta, indire-
ta, independentemente, até o limite de vinte por cento do valor 
total atualizado do orçamento. 
§1º O remanejamento orçamentário constitui-se na reprogra-
mação ou reavaliação das prioridades das ações mediante 
a realocação de recursos de uma categoria de programação 
para outra, de um órgão para outro e de uma unidade orçamen-
tária para outra.
§2º A reprogramação referida no parágrafo anterior será reali-
zada na forma de transferência ou transposição dos recursos.
§3º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – transferência é a realocação de recursos que ocorre dentro 
do mesmo órgão, num mesmo programa de trabalho, entre as 
categorias econômicas de despesa, mantendo-se o programa 
em funcionamento;
II – transposição é a realocação de recursos que ocorre entre 
programas de trabalho, dentro do mesmo órgão ou de um ór-
gão para outro, ampliando, desta forma, um programa previsto 
na lei orçamentária com recursos de outro também nela pre-
visto;
III – realocação de recursos em sede intraorganizacional, ou 
seja, de um órgão/entidade para outro nos casos de reformas 
administrativas de que resulte a criação, extinção, fusão ou ci-
são.
§4º Excluem-se do limite de que trata o caput deste artigo os 
créditos adicionais suplementares e especiais que decorrerem 
de leis municipais específicas.
§5º Fica autorizado e não será computado para efeito do limite 
fixado no caput deste artigo: quando o crédito se destinar a su-
prir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, 
inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de 
precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, des-
pesas à conta de receitas vinculadas e transferências constitu-
cionais aos municípios; a abertura de créditos suplementares e 
especiais por decreto, com os recursos resultantes de: 
I – superávit financeiro definido no inciso I, §1º, do art. 43 da 
Lei nº 4320/1964;
II - excesso e tendência de arrecadação da receita conforme 
definido no §3º, art. 43, da Lei nº 4320/64; 
III – ajustamento de dotação do mesmo órgão.
IV – o produto de operações de crédito já autorizadas por lei 
especifica, em forma que juridicamente possibilite ao Poder 
Executivo realizá-las.
Art. 16. A reserva de contingência se destinará ao atendimento 
de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais im-
previstos.
Parágrafo único. Caso não seja necessária a utilização da 
Reserva de Contingência para sua finalidade, no todo ou em 
parte, até o segundo quadrimestre do ano em curso, o saldo 
remanescente poderá ser utilizado para abertura por decretos 
de créditos adicionais suplementares e especiais destinado ao 
reforço e adequação das dotações orçamentárias e não serão 
computados para efeito do limite fixado no artigo anterior.  
Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios 
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com outras esferas do Governo para execução de projetos e 
programas a serem contemplados.
Art. 18. As obras já iniciadas terão prioridade na alocação dos 
recursos para a sua continuidade e/ou conclusão.
Art. 19. A Lei Orçamentária de 2019 incluirá dotações para o 
pagamento de desapropriações, indenizações/restituições e 
precatórios cujos processos já tenham sido transitados e julga-
dos ou em processo de julgamento, podendo o Município firmar 
acordos para redução desses valores mesmo que o processo 
ainda não se encontre concluso, desde que haja vantagem fi-
nanceira para o Município.
Art. 20. A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Se-
cretaria de Finanças, até 30 de julho de cada exercício finan-
ceiro, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciá-
rios inscritos até 1º de julho de cada ano para serem incluídos 
na proposta orçamentária do exercício seguinte devidamente 
atualizados, conforme determinado pelo art. 100, §1º, da Cons-
tituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 62/2009, dis-
criminados conforme detalhamento, especificando:
I - número e data do ajuizamento da ação originária;
II - número do precatório;
III - tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despe-
sa);
IV - enquadramento (alimentar ou não-alimentar);
V - data da autuação do precatório;
VI - nome do beneficiário;
VII - valor do precatório a ser pago;
VIII - data do trânsito em julgado; e
IX - número da vara ou comarca de origem.
Parágrafo único. A forma de pagamento e atualização mo-
netária dos precatórios e das parcelas resultantes de acordos 
judiciais para o exercício financeiro de 2019 observarão o con-
tido no art. 100, §1º da Constituição Federal, na Emenda Cons-
titucional nº 62/2009.
Art. 21. A proposta Orçamentária do Município para o exercí-
cio de 2019 será encaminhada para apreciação do Legislativo 
até dia 30 de setembro de 2018, conforme a Lei Orgânica do 
Município.
Art. 22. A proposta orçamentária do Poder Legislativo Munici-
pal para o exercício de 2019 deverá ser encaminhada ao Exe-
cutivo Municipal, para fins de incorporação ao Projeto de Lei 
Orçamentária Anual até a data de 31 de agosto de 2018.
§1º Os recursos financeiros correspondentes às dotações or-
çamentárias destinadas ao Poder Legislativo ser-lhe-ão repas-
sados pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, devendo 
ser solicitado formalmente pelo Poder Legislativo 48 (quarenta 
e oito) horas antes da data prevista para o efetivo repasse.
§2º As emendas para a Lei Orçamentária Anual oriundas do 
Poder Legislativo Municipal serão encaminhadas até 15 de no-
vembro de 2018 ao Executivo Municipal para apreciação e pos-
sível sanção, limitando-se a 2% (dois por cento) da previsão 
orçamentária destinada ao Poder Legislativo. 
§3 Até o dia 10 do mês subsequente o Legislativo Municipal 
deverá encaminhar ao Executivo Municipal, para fins de in-
corporação a contabilidade geral do Município, o balancete fi-
nanceiro mensal e os demonstrativos analíticos das despesas 
realizadas. 
Art. 23. Os Poderes Legislativo e Executivo deverão elaborar e 
publicar em até trinta dias após a publicação da Lei Orçamen-
tária, cronograma de execução mensal de desembolso, nos 
termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/ 2000.
Parágrafo único.  No caso do Poder Executivo Municipal, o ato 
referido no caput conterá, ainda, metas bimestrais de realiza-
ção de receitas, conforme disposto no art. 13 da Lei Comple-
mentar nº 101/2000.
Art. 24. No decorrer do exercício o Executivo fará até 30 (trinta) 

dias após o encerramento de cada bimestre a publicação do 
relatório a que se refere o §3º do art. 165 da Constituição Fe-
deral, nos moldes do previsto no art. 52 da Lei Complementar 
nº 101/2000, respeitados os padrões estabelecidos no § 4º do 
art. nº 55 da mesma Lei. 
Art. 25. O Relatório de Gestão Fiscal obedecendo aos precei-
tos do art. 54, § 4º, art. 55 e alínea “b”, Inciso II do art. 63, todos 
da Lei Complementar nº 101/2000, serão divulgados em até 
trinta dias após o encerramento do quadrimestre.
Art. 26. Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder atra-
vés de lei, a adequação do Anexo de Metas e Prioridades inte-
grante desta lei à estrutura das ações e programas constantes 
do Plano Plurianual 2018-2021.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 27. O Executivo Municipal e o Poder Legislativo, autoriza-
do por Lei, poderão criar cargos e funções, alterar a estrutura 
de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servido-
res, concederem vantagens e/ou gratificações, admitir pessoal 
aprovado em concurso público ou em caráter temporário na 
forma da lei, realizar novos concursos públicos e demais pro-
cessos de seleção, observados os limites e as regras da Lei 
Complementar nº. 101/2000, podendo ainda realizar ações e 
programas como Plano de Demissão Voluntária - PDV / Plano 
de Aposentadoria Incentivada.
Parágrafo único.  Os recursos para as despesas decorrentes 
destes atos deverão estar previstos no orçamento ou acresci-
dos por créditos adicionais.
Art. 28. As despesas com pessoal do Poder Executivo Muni-
cipal incluindo a remuneração de agentes políticos, inativos e 
pensionistas e os encargos patronais não poderão exceder a 
54% (cinqüenta e quatro por cento) da receita corrente líquida.
§1º A contratação de cargos comissionados pelo Poder Execu-
tivo fica limitada até 8% (oito por cento) do comprometimento 
da sua Despesa com Pessoal.
§2º A despesa total com pessoal do Poder Executivo, não de-
verá exceder os limites prudenciais de 51,30% (cinquenta e um 
vírgula trinta por cento), devendo a Saúde e Educação terem 
seus programas como prioritários para o atendimento da po-
pulação, sendo que se extrapolado o percentual referenciado, 
deverá o Município retornar seus coeficientes em níveis acei-
táveis.
Art. 29. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, não 
será superior a 6% (seis por cento) da receita corrente líquida, 
em conformidade com a Emenda Constitucional nº 58/2009.
Parágrafo único. A despesa total com folha de pagamento do 
Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos Ve-
readores e excluídos os gastos com inativos não poderá ultra-
passar a setenta por cento de sua receita, de acordo com o 
estabelecido no art. 29-A, §1º, da Constituição Federal. 
Art. 30. No exercício de 2019, a realização de serviço extra-
ordinário, quando a despesa houver excedido 95% (noventa 
e cinco por cento) dos limites referidos no art. 27 desta lei, 
somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de 
relevantes interesses públicos nas situações emergenciais de 
risco ou de prejuízo para a sociedade.
Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço ex-
traordinário no âmbito do Poder Executivo é de competência 
do Chefe do Poder Executivo, ou caberá a quem ele delegar, 
respeitados os limites orçamentários de cada órgão.
Art. 31. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites 
estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, o percentual 
excedente deverá ser readequado com as seguintes medidas, 
pela ordem:
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I - redução de horas extras realizadas pelos servidores muni-
cipais;
II - redução das despesas com cargos em comissão e gratifica-
ções seja pela extinção de cargos ou pela redução de valores 
a eles atribuídos;
III - exoneração dos servidores não estáveis;

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNI-
CIPAL
Art. 32. Os Orçamentos da Administração Direta e da Adminis-
tração Indireta deverão destinar recursos para o pagamento do 
serviço da dívida municipal.
Art. 33. Obedecidos aos limites estabelecidos nas legislações 
vigentes, o Município poderá realizar operações de crédito ao 
longo do exercício de 2019, destinadas a financiar despesas de 
capital previstas no Orçamento vigente ou incluídas por crédi-
tos adicionais através de Lei especifica.
Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar 
operações de crédito por antecipação da receita, nos termos 
da legislação vigente;

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
Art. 34. Ocorrendo alterações na legislação tributária em vigor, 
decorrentes de lei, aprovada até o término deste exercício, que 
impliquem acréscimo em relação à estimativa de receita cons-
tante do Projeto de Lei Orçamentária, fica o Poder Executivo 
autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orça-
mentária.
Art. 35. O Executivo Municipal autorizado em Lei poderá con-
ceder benefício fiscal aos contribuintes que pagarem seus tri-
butos em parcela única e/ou no prazo de vencimento, ou ain-
da em dia com suas obrigações tributárias, devendo, nestes 
casos, ser considerado nos cálculos do orçamento da receita.
Art. 36. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em 
dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao 
crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autori-
zação em lei, não se constituindo como renúncia de receita 
para efeito do disposto no art. 14, §3º da Lei Complementar nº. 
101/2000.
Art. 37. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar:
I – atualização do cadastro imobiliário e da planta genérica de 
valores;
II – as alterações na legislação tributária que proporcione maior 
arrecadação;
III – a revisão dos valores dos preços e tarifas públicas;
IV – a cobrança de débitos através de protesto.
Art. 38. A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de 
natureza tributária só será aprovada se atendidas as exigên-
cias do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a instituir Programa de Refinanciamento de Débitos Tributários 
do Município, através de Lei específica.
 
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 39. Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser 
considerados como estimativa, admitindo-se variações de for-
ma a acomodar a trajetória que as determine até o envio do 
Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2019 ao Le-
gislativo Municipal e no decorrer do exercício às mudanças no 
cenário econômico nacional.
Art. 40. É autorizado ao Poder Executivo por ato próprio, no 
decorrer do exercício de 2019, incluir novos Grupos de Nature-

za de Despesas, Elementos de Despesas e novas Fontes de 
Recursos, para execução dos Orçamentos.
Art. 41. Para efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 
101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins 
§3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, 
os limites dos incisos I e II, do art. 24 da Lei nº 8.666/1993. 
Art. 42. Para fins de habilitação ao recebimento de auxílios e 
subvenções sociais, as entidades sem fins lucrativos, pessoas 
físicas e jurídicas definidas e contempladas pela Lei Munici-
pal nº 2116/2013, Lei Municipal nº 2270/2014, Lei Municipal nº 
2379/2015, Decreto Municipal nº 3478/2013, deverão seguir as 
normas determinadas pela Resolução nº 28/2011 e Resolução 
nº 46/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas 
alterações, como também a Lei Federal 13.019/2014, regula-
mentada pelo Decreto Municipal nº 5863/2017.
Art. 43. Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for san-
cionado até o dia 1º de janeiro de 2019, a programação cons-
tante do Projeto encaminhado pelo Poder Executivo poderá ser 
executado em cada mês até o limite de 1/12 (um doze avos) 
do total de cada dotação, enquanto não se completar a sanção 
do ato.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se apli-
ca às despesas correntes nas áreas de educação, saúde e as-
sistência social, bem como as despesas relativas à pessoal e 
seus respectivos encargos sociais e à dívida pública municipal, 
podendo os gastos ser realizados em sua totalidade.
Art. 44. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, 
conforme o disposto no §2º do art. 167 da Constituição Fede-
ral, será efetivada mediante Decreto do Poder Executivo.
Art. 45. Os casos omissos estão contemplados na Constitui-
ção Federal de 1988, na Lei Federal nº 4320/1964, na Lei Or-
çamentária Anual e na Lei do Plano Plurianual 2018-2021.
Art. 46. Esta lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2019, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2829/2018
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas e incluir ativida-
des no Plano Plurianual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias nº 2665/2017 e na Lei Orçamentária Anual nº 
2752/2017, através de créditos adicionais especiais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o poder Executivo a incluir as seguintes ativi-
dades no Plano Plurianual – PPA, na Lei das Diretrizes Orça-
mentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual - LOA:
I - Atividade 102 – Proteção Social Básica e 143 – Gestão de 
Benefícios - Unidade Orçamentária: 15.02 - Fundo Municipal 
de Assistência Social - FMAS.
Art. 2º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) conforme especifi-
cado:
Unidade Orça-
mentária

15.02 Fundo Municipal 
Assistência So-
cial – FMAS

Classificação 
funcional

08.244.0019.2143 Gestão de Bene-
ficios
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Natureza da des-
pesa

3.3.90.32 Material, Bem 
ou Serviço para 
Distr. Gratuita

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

912

Valor R$ 14.660,00

Unidade Orça-
mentária

15.02 Fundo Municipal 
Assistência So-
cial – FMAS

Classificação 
funcional

08.244.0019.2143 Gestão de Bene-
ficios

Natureza da des-
pesa

3.3.90.33 Passagens e 
Despesas com 
Locomoção

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

912

Valor R$ 10.340,00

Unidade Orça-
mentária

15.02 Fundo Municipal 
Assistência So-
cial – FMAS

Classificação 
funcional

08.244.0019.2102 Proteção Social 
Básica

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

913

Valor R$ 30.000,00

Art. 3º Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes do excesso 
de arrecadação na fonte 912 – Incentivo Beneficio Eventual 
-Repasse Estadual Fundo a Fundo e na fonte 913 - Programa 
Familia Paranaense - Repasse Estadual Fundo a Fundo, em 
conformidade com o inciso II, parágrafo 1º e 3º do Artigo 43, da 
Lei 4.320/64 e inciso II, parágrafo 2º, Artigo 7º da Lei Municipal 
2752/2017.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2830/2018
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas e incluir ativida-
des no Plano Plurianual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias nº 2665/2017 e na Lei Orçamentária Anual nº 
2752/2017, através de créditos adicionais especiais.

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

Art. 1º Autoriza o poder Executivo a incluir as seguintes ativida-
des no Plano Plurianual – PPA, na Lei das Diretrizes Orçamen-
tárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual - LOA:
I - Atividade 080 – Serviços de Proteção Social Especial e 081 
- Serviços de Proteção Social Básica - Unidade Orçamentária: 
31.01 – Administração Geral do Fundo - FIA.

Art. 2º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do FIA - Fundo da Infância e Adoles-
cência, através de Decreto as seguintes dotações orçamen-
tárias, no valor de R$ 621.541,30 (seiscentos e vinte e um mil 
quinhentos e quarenta e um reais e trinta centavos) conforme 
especificado:
Unidade Orça-
mentária

31.01 Administração 
Geral do Fundo 
- FIA

Classificação 
funcional

08.243.0025.6080 Serviços de 
Proteção Social 
Especial

Natureza da des-
pesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

200

Valor R$ 15.500,00

Unidade Orça-
mentária

31.01 Administração 
Geral do Fundo 
- FIA

Classificação 
funcional

08.243.0025.6080 Serviços de 
Proteção Social 
Especial

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

200

Valor R$ 284.500,00

Unidade Orça-
mentária

31.01 Administração 
Geral do Fundo 
- FIA

Classificação 
funcional

08.243.0025.6080 Serviços de 
Proteção Social 
Especial

Natureza da des-
pesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

201

Valor R$ 644,85

Unidade Orça-
mentária

31.01 Administração 
Geral do Fundo 
- FIA

Classificação 
funcional

08.243.0025.6080 Serviços de 
Proteção Social 
Especial

Natureza da des-
pesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

201

Valor R$ 27.550,00

Unidade Orça-
mentária

31.01 Administração 
Geral do Fundo 
- FIA
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Classificação 
funcional

08.243.0025.6080 Serviços de 
Proteção Social 
Especial

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

201

Valor R$ 184.533,95

Unidade Orça-
mentária

31.01 Administração 
Geral do Fundo 
- FIA

Classificação 
funcional

08.243.0025.6081 Serviços de 
Proteção Social 
Básica 

Natureza da des-
pesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

202

Valor R$ 45.423,50

Unidade Orça-
mentária

31.01 Administração 
Geral do Fundo 
- FIA

Classificação 
funcional

08.243.0025.6081 Serviços de 
Proteção Social 
Básica 

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

202

Valor R$ 63.389,00

Art. 3º Os recursos indicados para a cobertura do crédito espe-
cial aberto no artigo anterior são resultantes do excesso de ar-
recadação na fonte 200 – Programa Crescer em Familia – FIA, 
na fonte 201 – Programa Liberdade Cidadã - Creas, e na fonte 
202 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos – 
SCFV, em conformidade com o inciso II, parágrafo 1º e 3º do 
Artigo 43, da Lei 4.320/64 e inciso II, parágrafo 2º, Artigo 7º da 
Lei Municipal 2752/2017.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2831/2018
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2665/2017 e na Lei Orçamentária Anual nº 2752/2017, através 
de créditos adicionais especiais.

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

Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 

de Decreto a seguinte dotação orçamentária, no valor de R$ 
360.383,46 (trezentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e três 
reais e quarenta e seis centavos) conforme especificado:
Unidade Orça-
mentária

15.02 Fundo Municipal 
Assistência So-
cial – FMAS

Classificação 
funcional

08.244.0019.1063 Acesso SUAS

Natureza da des-
pesa

3.3.50.43 Subvenções 
Sociais

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

903

Valor R$ 360.383,46

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes do superávit na 
fonte 903 – Acessuas -Programa Acesso ao Mundo do Traba-
lho - Pronatec, em conformidade com o inciso I,parágrafo 1º e 
2º do Artigo 43, da Lei 4.320/64 e inciso I, parágrafo 2º, Artigo 
7º da Lei Municipal 2752/2017.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2832/2018
Dispõe sobre a outorga de Concessão de Uso Onerosa dos 
espaços do Centro de Convivência do Parque do Jordão.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a promover a outorga 
de Concessão de Uso Onerosa, sobre o Centro de Convivên-
cia do Parque do Jordão, área edificada localizada no Parque 
Municipal do Jordão, constituído de 02 (duas) salas comerciais 
e área anexa externa.
Parágrafo único – O espaço total do Centro de Convivência do 
Parque do Jordão contém áreas de uso comum, composta por 
banheiros masculino e feminino, deck, circulação, estaciona-
mento e acessos.
Art. 2º O imóvel descrito no art. 1º será destinado a explora-
ção de atividades comerciais e/ou prestação de serviços que 
proporcionem a geração de emprego e renda à população, e 
contribua para o desenvolvimento sócio-econômico do municí-
pio e região.
Art. 3º A Concessão de Uso será precedida de certame lici-
tatório, nos termos da Lei Federal 8666/93 e demais normas 
aplicáveis.
§1º A Outorga de Concessão de Uso, dar-se-á de forma onero-
sa, devendo a concessionária pagar aluguel mensalmente pelo 
uso do espaço público, na forma constante no procedimento 
licitatório.
§2º O valor do aluguel mínimo será calculado por metro qua-
drado do espaço, que será definido pelo Avaliador Municipal, 
conforme as normas pertinentes, com reajustes anuais.
§3º A Outorga de Concessão de Uso será formalizada median-
te contrato, do qual constarão expressamente as condições 
estabelecidas nesta Lei e demais legislação correlata.
§4ºAs concessionárias ficam obrigadas ao pagamento dos ser-
viços, tais como: serviço de segurança, limpeza(área cedida e 
área comum), iluminação interna e externa, água, pequenos 
reparos, manutenção de serviços de segurança e, ainda, en-
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quanto perdurar a concessão de uso, em tempo algum o Muni-
cípio será responsável pelo pagamento de quaisquer despesas 
de manutenção principais e acessórias, inclusive no que se re-
fere aos espaços comuns, ainda que o outro espaço deixe de 
estar sendo utilizado.
§5º As despesas com a instalação para a exploração econô-
mica do espaço licitado será de responsabilidade do conces-
sionário, que deverá obrigatoriamente obedecer aos padrões 
estabelecidos pelo município de Guarapuava.
§6º As benfeitorias realizadas nos espaços, serão neles incor-
poradas, bem como revertidas ao patrimônio público do muni-
cípio de Guarapuava.
§7º Os funcionários dos concessionários deverão obrigatoria-
mente ser registrados, ter os respectivos recolhimentos pre-
videnciários e fundiários recolhidos, obedecendo a legislação 
trabalhista vigente, devendo o concessionário apresentar men-
salmente a comprovação de tais recolhimentos para o municí-
pio.
§8º A responsabilidade trabalhista, bem como dos respectivos 
encargos previdenciários e fundiários e ainda, eventuais danos 
ocasionados a terceiros que utilizem o Centro de Convivência 
do Jordão são de inteira responsabilidade do concessionário 
que eventualmente der causa , cabendo ao município direito de 
regresso no caso de eventual demanda e condenação.
§9º Não sendo cumpridas as determinações constantes neste 
artigo, os concessionários serão penalizados nos termos do in-
ciso I do art. 5º desta Lei.
§10. O contrato administrativo de Concessão de Uso não supre 
a necessidade de Alvará de Localização e Funcionamento e de 
Alvará Sanitário, nos casos em que couber. 
Art. 4º A Concessão terá prazo de vigência de 60 (sessenta) 
meses, contados da data da assinatura do respectivo contrato 
de Concessão de Uso.
§1º Poderá ser prorrogada a concessão de uso, por igual perí-
odo, desde que até 06 (seis) meses antes de concluído o prazo 
de outorga, o concessionário formalize sua intenção perante o 
órgão municipal acompanhada do plano de trabalho e, compro-
vado o interesse público e a conveniência administrativa.
§2º Ao concessionário é vedada a transferência de seus direi-
tos a terceiros.
§3º Em hipótese alguma o concessionário poderá cobrar do 
usuário o acesso ao Centro de Conveniência do Parque do Jor-
dão.
§4º Não sendo cumpridas as determinações constantes neste 
artigo, os concessionários poderão ser penalizado nos termos 
do inciso I do art. 5º desta Lei.
Art. 5º O descumprimento das condições determinadas por 
esta lei, ensejará em: 
I.Rescisão unilateral do contrato de Concessão de Uso pelo 
Município quando houver descumprimento pelo concessioná-
rio, precedido de processo administrativo que garanta o contra-
ditório e a ampla defesa;
II. Indenização do valor investido, devidamente comprovado, a 
título de benfeitorias realizadas no imóvel, devidamente auto-
rizadas pelo Município, quando houver descumprimento pelo 
Município.
Art. 6º O concessionário para instalar-se no espaço licitado de-
verá observar rigorosamente a característica estrutural e visual 
definida pelo Município de Guarapuava.
Parágrafo Único – Eventuais alterações das características dos 
espaços cedidos serão avaliadas e precedidas de aprovação 
pelo setor responsável de projetos do município de Guarapua-
va, além da anuência do Poder Executivo.
Art. 7º Os casos omissos na presente Lei poderão ser regula-
mentados por Decreto.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gando disposições em contrário.

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2833/2018
Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de 
crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul - BRDE.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar 
com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – 
BRDE, operações de crédito, até o limite de R$30.976.666,38 
(trinta milhões, novecentos e setenta e seis mil, seiscentos e 
sessenta e seis reais e trinta e oito centavos). 
Parágrafo Único. O valor das operações de crédito estão condi-
cionados à obtenção pela municipalidade, de autorização para 
a sua realização, em cumprimento aos dispositivos legais apli-
cáveis ao endividamento público através de Resoluções ema-
nadas pelo Senado Federal e pela Lei Complementar nº 101, 
de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 2º Os prazos de amortização e carência, os encargos fi-
nanceiros e outras condições de vencimento e liquidação da 
dívida a ser contratada, obedecerão às normas pertinentes es-
tabelecidas pelas autoridades monetárias federais, e notada-
mente o que dispõe o normativo do Senado Federal, bem como 
as normas específicas do Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul - BRDE.
Art. 3º Os recursos oriundos das operações de crédito autori-
zadas por esta Lei, serão destinados a obras de infraestrutura, 
aquisição de mobiliário urbano e aquisição de terrenos para 
ajuste do alinhamento das vias objeto da intervenção, inclusive 
por desapropriação.
Art. 4º Em garantia das operações de crédito de que trata esta 
Lei fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ao 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, 
as parcelas que se fizerem necessárias da quota-parte do Im-
posto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios 
– FPM, ou tributos que os venham a substituir, em montantes 
necessários para amortizar as prestações do principal e dos 
acessórios, na forma do que venha a ser contratado.
Art. 5º Para garantir o pagamento do principal atualizado mo-
netariamente, juros, multas e demais encargos financeiros de-
correntes das operações referidas nesta Lei, o Poder Executivo 
Municipal, poderá outorgar ao Banco Regional de Desenvolvi-
mento do Extremo Sul, mandato pleno para receber e dar qui-
tação das referidas obrigações financeiras, com poderes para 
substabelecer.
Art. 6º O prazo e a forma definitiva de pagamento do principal 
reajustável, acrescidos dos juros e demais encargos incidentes 
sobre as operações financeiras, obedecidos os limites desta 
Lei, serão estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal com a 
entidade financiadora, conforme elencado no contrato de ope-
ração de crédito.
Art. 7º Anualmente, a partir do exercício financeiro subseqüen-
te ao da contratação das operações de crédito, o orçamento do 
Município consignará dotações próprias para a amortização do 
principal e dos acessórios das dívidas contratadas.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
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revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2834/2018
Declara os feriados e pontos facultativos no município de Gua-
rapuava.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1ºFica instituído os feriados anuais em âmbito do municí-
pio de Guarapuava nas seguintes datas:
I –02 (dois) de fevereiro, dia da Padroeira do Município de Gua-
rapuava;
II - 09 (nove) de dezembro, Comemoração de Fundação do 
Município.
Art. 2º Os feriados nacionais, municipais ou pontos facultati-
vos, ficam compilados nos termos do Anexo Único desta Lei.
Parágrafo único. As datas definidas como ponto facultativo vin-
culam apenas a Administração Pública Municipal, no entanto, 
somente resultará em paralisação dos serviços municipais em 
caso de prévio Decreto do Poder Executivo,quando não houver 
comprometimento da continuidade dos serviços essenciais.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2835/2018
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2665/2017 e na Lei Orçamentária Anual nº 2752/2017, através 
de créditos adicionais especiais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) conforme es-
pecificado:
Unidade Orça-
mentária

04.01 Secretaria de 
Administração

Classificação 
funcional

04.122.0003.1058 Construir, Re-
formar e Manter 
Bens Públicos 
vinculados à 
Secretaria de 
Administração

Natureza da des-
pesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

861

Valor R$ 250.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-

pecial aberto no artigo anterior são resultantes da tendência de 
excesso de arrecadação na fonte 861 – Convênio nº 35/2018-
SEDU – Construção de Capela Mortuária, em conformidade 
com o inciso II, parágrafo 1º e 3º do Artigo 43, da Lei 4.320/64 
e inciso II, parágrafo 2º, Artigo 7º da Lei Municipal 2752/2017.
Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2836/2018
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2665/2017 e na Lei Orçamentária Anual nº 2752/2017, através 
de créditos adicionais especiais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) conforme 
especificado:
Unidade Orça-
mentária

07.01 Secretaria de Es-
portes e Recre-
ação

Classificação 
funcional

27.812.0009.2393 Construir/Am-
pliar e Manter 
Espaços Espor-
tivos

Natureza da des-
pesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

860

Valor R$ 1.120.000,00

Unidade Orça-
mentária

07.01 Secretaria de Es-
portes e Recre-
ação

Classificação 
funcional

27.812.0009.2393 Construir/Am-
pliar e Manter 
Espaços Espor-
tivos

Natureza da des-
pesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

863

Valor R$ 250.000,00

Unidade Orça-
mentária

07.01 Secretaria de Es-
portes e Recre-
ação

Classificação 
funcional

27.812.0009.2393 Construir/Am-
pliar e Manter 
Espaços Espor-
tivos

Natureza da des-
pesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções
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Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

864

Valor R$ 250.000,00

Unidade Orça-
mentária

07.01 Secretaria de Es-
portes e Recre-
ação

Classificação 
funcional

27.812.0009.2393 Construir/Am-
pliar e Manter 
Espaços Espor-
tivos

Natureza da des-
pesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

866

Valor R$ 280.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes da tendência 
de excesso de arrecadação nas fontes: 860 – Convênio nº 
987/2017-SEDU; 863 – Convênio nº 863/2018-SEDU; 864 – 
Convênio nº 864/2018-SEDU e 866 – Convênio nº 896/2018-
SEDU - Infraestrutura Urbana, em conformidade com o inciso 
II, parágrafo 1º e 3º do Artigo 43, da Lei 4.320/64 e inciso II, 
parágrafo 2º, Artigo 7º da Lei Municipal 2752/2017.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2837/2018
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2665/2017 e na Lei Orçamentária Anual nº 2752/2017, através 
de créditos adicionais  especiais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) conforme especificado:
Unidade Orça-
mentária

09.01 Secretaria de 
Viação Obras e 
Serviços Urba-
nos

Classificação 
funcional

15.451.0015.1018 Aquisição de Má-
quinas e Equipa-
mentos

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

862

Valor R$ 60.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes da tendência de 
excesso de arrecadação na fonte 862 – Convênio 895/2018-

SEDU – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, 
em conformidade com o inciso II, parágrafo 1º e 3º do Artigo 
43, da Lei 4.320/64 e inciso II, parágrafo 2º, Artigo 7º da Lei 
Municipal 2752/2017.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2838/2018
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2665/2017 e na Lei Orçamentária Anual nº 2752/2017, através 
de créditos adicionais especiais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto a seguinte dotação orçamentária, no valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) conforme especificado:
Unidade Orça-
mentária

12.01 Secretaria de 
Agricultura

Classificação 
funcional

20.606.0013.2039 Patrulha Agrícola 
Mecanizada

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

845

Valor R$ 500.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes da tendência de 
excesso de arrecadação na fonte 845 – Convênio nº 092/2018 
– SEAB – Aquisição de tratores, em conformidade com o inciso 
II,parágrafo 1º e 3º do Artigo 43, da Lei 4.320/64 e inciso II, 
parágrafo 2º, Artigo 7º da Lei Municipal 2752/2017.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2839/2018
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2665/2017 e na Lei Orçamentária Anual nº 2752/2017, através 
de créditos adicionais especiais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
suplementar no orçamento do Município de Guarapuava, atra-
vés de Decreto a seguinte dotação orçamentária, no valor de 
R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) conforme especificado:
Unidade Orça-
mentária

12.01 Secretaria de 
Agricultura
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Classificação 
funcional

20.606.0013.2039 Patrulha Agrícola 
Mecanizada

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0

Valor R$ 130.000,00

Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos 
no art. 43, § 1°, III da Lei n° 4.320/64, resultante do cancela-
mento parcial da seguinte dotação, conforme se especifica:
Unidade Orça-
mentária

12.01 Secretaria de 
Agricultura

Classificação 
funcional

20.606.0013.2039 Patrulha Agricola 
Mecanizada

Natureza da des-
pesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0

Valor R$ 130.000,00

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

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2840/2018
Ratifica o Protocolo de Intenções para constituição do Consór-
cio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná 
subscrito pela Governadora do Estado do Paraná e os municí-
pios integrantes, na forma Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril 
de 2005, visando a promoção de ações de saúde pública assis-
tenciais, entre outros serviços relacionados, em conformidade 
com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica ratificado o Protocolo de Intenções que tem por 
finalidade a constituição do Consórcio Intergestores de Saúde 
da 5ª Região de Saúde do Paraná, sob a forma de associação 
pública com personalidade jurídica de direito público, nos ter-
mos da Lei 11.107 de 06 de abril de 2005, visando a coopera-
ção técnica na área de saúde entre os entes federados, para 
prestação de serviços ambulatoriais especializados de média 
e alta complexidade, Serviços de Urgência e de Emergência 
pré-hospitalar; Ambulatórios Especializados, tais como: Centro 
de Especialidades Odontológicas – CEOS; Serviços de Saúde 
Mental, entre outros serviços relacionados à saúde, em confor-
midade com o Plano Plurianual – PPA de cada ente consorcia-
do e Lei Orçamentária Anual – LOA, o qual fora subscrito pela 
Governadora do Estado do Paraná e Prefeitos da 5ª Região de 
Saúde, nos termos do Anexo Único desta Lei.
Art. 2º O patrimônio, equipamentos, estrutura administrativa e 
as fontes de receita da autarquia prevista nesta Lei serão defi-
nidos em seus respectivos Contratos de Consórcio, Programa 
e/ou Rateio, observado o disposto nos arts. 4º, 8º e 13º da Lei 
11.107 de 06 de abril de 2005, regulamentados pelo Decreto 
Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007.

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

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2841/2018
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2665/2017 e na Lei Orçamentária Anual nº 2752/2017, através 
de créditos adicionais especiais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto a seguinte dotação orçamentária, no valor de R$ 
2.178.000,00 (dois milhões cento e setenta e oito mil reais) 
conforme especificado:
Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2117 Atividades para 
Atenção Básica 
Saúde - PAB 
FIXO

Natureza da des-
pesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494 – conta 3510

Valor R$ 438.000,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2121 Estratégia da 
Saúde da Familia 
- ESF

Natureza da des-
pesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494 – conta 3546

Valor R$ 400.000,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2377 Rede de Urgên-
cia e Emergência 
/ UPA Batel

Natureza da des-
pesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494 – conta 3460

Valor R$ 200.000,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.302.0020.2116 Atividades Rede 
de Atenção à 
Saúde Mental - 
CAPS
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Natureza da des-
pesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494 – conta 3476

Valor R$ 100.000,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.302.0020.2116 Atividades Rede 
de Atenção à 
Saúde Mental - 
CAPS

Natureza da des-
pesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494 – conta 3479

Valor R$ 170.000,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.302.0020.2157 Média e Alta 
Complexidade  
Ambulatorial - 
MAC

Natureza da des-
pesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494 – conta 3501

Valor R$ 870.000,00

Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos 
no art. 43, § 1°, III da Lei n° 4.320/64, resultante do cancela-
mento parcial da seguinte dotação, conforme se especifica:

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2117 Atividades para 
Atenção Básica 
Saúde - PAB 
FIXO

Natureza da des-
pesa

3.3.90.32 Material, Bem 
Serviço para 
Distribuição

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494 – conta 3511

Valor R$ 258.000,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2117 Atividades para 
Atenção Básica 
Saúde - PAB 
FIXO

Natureza da des-
pesa

3.3.90.36 Outros Serviços 
de Terceiros - PF

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494 – conta 3513

Valor R$ 180.000,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2118 Atividades Agen-
tes Comunitários 
de Saúde

Natureza da des-
pesa

3.3.90.36 Outros Serviços 
de Terceiros - PF

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494 – conta 3523

Valor R$ 100.000,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2118 Atividades Agen-
tes Comunitários 
de Saúde

Natureza da des-
pesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494 – conta 3524

Valor R$ 150.000,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2121 Estratégia da 
Saúde da Familia 
- ESF

Natureza da des-
pesa

3.3.90.32 Material, Bem 
Serviço para 
Distribuição

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494 – conta 3547

Valor R$ 149.999,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2377 Rede de Urgên-
cia e Emergência 
/ UPA Batel

Natureza da des-
pesa

3.1.90.11 Vencimentos e 
Vantagens Fixas 
– Pessoal

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494 – conta 3458

Valor R$ 200.000,00

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.302.0020.2116 Atividades Rede 
de Atenção à 
Saúde Mental – 
CAPS

Natureza da des-
pesa

3.1.90.11 Vencimentos e 
Vantagens Fixas 
– Pessoal

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494 – conta 3474

Valor R$ 270.000,00
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Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.302.0020.2157 Média e Alta 
Complexidade  
Ambulatorial – 
MAC

Natureza da des-
pesa

3.1.90.11 Vencimentos e 
Vantagens Fixas 
– Pessoal

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

494 – conta 3498

Valor R$ 870.001,00

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

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2842/2018
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2665/2017 e na Lei Orçamentária Anual nº 2752/2017, através 
de créditos adicionais especiais.

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

Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir crédito adicional es-
pecial no orçamento da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância - PROTEGER através de Decreto, as 
seguintes dotações orçamentárias no valor de R$ 120.000,00 
(cento e vinte mil reais) conforme especificado:

Unidade Orça-
mentária

28.01 Administração e 
Manutenção da 
Fundação

Classificação 
funcional

08.243.0026.2146 Atividades 
administração e 
manutenção da 
Fundação

Natureza da des-
pesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de recur-
sos

Vinculados 287

Valor R$........................ 5.600,00

Unidade Orça-
mentária

28.01 Administração e 
Manutenção da 
Fundação

Classificação 
funcional

08.243.0026.2146 Atividades 
administração e 
manutenção da 
Fundação

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Vinculados 287 

Valor R$........................ 114.400,00

Art. 2º O recurso indicado para a cobertura do crédito especial 
aberto no artigo anterior é resultante da tendência de excesso 
de arrecadação na fonte 287 – Convênio nº 001/2018 – FMAS 
- Fundação Proteger, conforme parágrafo 3º, Artigo 43, da Lei 
4.320/64 e inciso II, parágrafo 2º, Artigo 7º da Lei Municipal 
2752/2017.

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

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2843/2018
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2665/2017 e na Lei Orçamentária Anual nº 2752/2017, através 
de créditos adicionais especiais.

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

Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) conforme especificado:

Unidade Orça-
mentária

08.02 Fundo Municipal 
de Saúde

Classificação 
funcional

10.301.0020.2423 Execução de 
Convênios

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

356

Valor R$ 50.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes da tendência de 
excesso de arrecadação na fonte 356 – Convênio nº 865/2018 
- SEDU – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, 
em conformidade com o inciso II, parágrafo 1º e 3º do Artigo 
43, da Lei 4.320/64 e inciso II, parágrafo 2º, Artigo 7º da Lei 
Municipal 2752/2017.

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

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 2844/2018
Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.156, de 05 de julho de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Altera os artigos 3º e 4º da Lei Municipal nº 2.156, de 05 de julho de 2013, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a CONCESSÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE do terreno definido 
no art. 2º, com um total final de 8.636,89 m² (oito mil seiscentos e trinta e seis virgula oitenta e nove metros quadrados), objeto 
da matrícula nº  32.944, ao ESTADO DO PARANÁ, para construção do CENTRO DA JUVENTUDE, conforme Termo de Ajuste 
celebrado entre o Governo do Estado - Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social e o Município.
Art. 4º O terreno definido no art. 3º, cedido ao Estado, reverterá automaticamente ao Domínio Público do Município, se após 03 
(três) anos da expedição da escritura, não forem iniciadas as construções previstas.”

Art. 2º As demais disposições da Lei Municipal nº 2.156, de 05 de julho de 2013, permanecem inalteradas.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 27 de junho de 2018.

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 2845/2018
Altera e acrescenta dispositivos na Lei Ordinária 2691/2017 e 
dá outras providências.
Autor: Mesa Executiva

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

Art. 1º Altera o §2º do artigo 3º da Lei 2691/2017, passando o 
mesmo a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º....
....
§ 2º O solicitante servidor deverá preferencialmente utilizar 
para seu deslocamento veículo oficial ou transporte público, 
podendo somente utilizar veículo próprio quando devidamente 
justificado em sua solicitação a impossibilidade de outro meio 
de condução, isentando o Poder Legislativo de qualquer res-
ponsabilidade quanto ao uso de veículo próprio. Neste caso, 
se houver mais de um solicitante para se deslocar com o mes-
mo veículo, será paga diária diferenciada apenas para aquele 
que tenha viabilizado o transporte, sendo que aos demais a 
diária será paga com parâmetro de veículo oficial, conforme 
tabela constante do Anexo I. Excetua-se as solicitações de via-
gens feitas por Vereadores, os quais poderão utilizar veículo 
ou meios próprios, desde que isentem o Poder Legislativo de 
qualquer responsabilidade quanto o uso de seu veículo.
....”
Art. 2º Acrescenta os §6º, §7º e §8º ao artigo 3º da Lei 
2691/2017, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
“....
§ 6º Em todos os casos, a escolha do meio de transporte com-
patível com o deslocamento pretendido deverá observar o prin-
cípio da economicidade, devendo ocorrer a devida justificativa 
pelo requerente e dependerá da autorização do Presidente.
§ 7º Rejeitado
§ 8º As despesas de passagens realizadas com transporte pú-
blico dos servidores serão custeadas separadamente pelo Po-
der Legislativo e o valor da diária para fins de pagamento será 
o valor constante na Tabela do Anexo I – denominado Veículo 
oficial.”

Art. 3º Altera o artigo 4º da Lei 2691/2017, passando o mesmo 
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Considera-se para efeitos dessa lei meios próprios 
qualquer meio de transporte diferente de veículo oficial do Po-
der Legislativo de Guarapuava”.

Art. 4º Altera o artigo 7º da Lei 2691/2017, passando o mesmo 
a vigorar com a seguinte redação:
“....
Art. 7º Para liberação da diária, o usuário interessado deverá 
solicitá-la, com antecedência mínima de 01 (um) dia, através 
de formulário específico de solicitação de viagem, constante 
no Anexo II, bem como mediante o preenchimento e assinatura 
do formulário do Anexo III e demais formulários, informando 
obrigatoriamente:
a) Nome do solicitante e seu cargo, sua matrícula funcional ou 
identificação;
b) Local de destino da viagem;
c) Atividade a ser desempenhada e horários de início e fim;
d) Folheto explicativo ou folder do evento que pretende partici-
par, se houver ou justificativa nos demais casos;
e) Período previsto para viagem, contendo data de saída e re-
torno, com a estimativa dos respetivos horários;
f) Valor diário e valor total a ser liberado, nos termos desta lei;

g) Preenchimento do formulário contido no ANEXO II;
h) Preenchimento prévio da autorização de desconto, em caso 
de não realização de viagem, conforme modelo do ANEXO IIII;
i) Demais informações pertinentes, quando for o caso;”

Art. 5º Altera o artigo 10. da Lei 2691/2017, passando o mes-
mo a vigorar com a seguinte redação:
“...
Art. 10. Ao retornar da viagem, o solicitante terá o prazo de até 
72 (setenta e duas) horas, para apresentar, mediante protoco-
lo, ao Controle Interno a prestação de contas conforme formu-
lário constante no Anexo V, acompanhado de Certificado ou 
Declaração Oficial de sua participação e duração no evento, 
objeto da viagem, sem prejuízo de outros documentos que a 
Administração julgar necessários.”

Art. 6º Altera o artigo 11. da Lei 2691/2017, passando o mesmo 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11. O Vereador ou Servidor que receber diária e, por qual-
quer motivo, deixar de cumprir a atividade ou missão designa-
da, fica obrigado a restituí-la integralmente ao Erário, inclusive 
eventuais prejuízos, no prazo máximo de 24 (vinte quatros) ho-
ras, a partir do encerramento de sua
atividade, sob pena de, não o fazendo, sofrer os descontos 
correspondentes no próximo recebimento do subsídio ou re-
muneração.”

Art. 7º Os demais artigos e Anexos constantes da Lei Munici-
pal nº 2691/2017 permanecem inalterados, de acordo com a 
redação original.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 449/2018

PORTARIAS

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 Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, aos servi-
dores:
I.Adriana Santos Tesseroli da Rocha, matrícula nº 16.310/4, 
Professor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 19/06/2018 a 22/06/2018.
II.Bruna Carla Pereira, matrícula nº 17.403/3, Educador (a) In-
fantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 05/06/2018 a 08/06/2018.
III.Cleusi Monteiro da Silva, matrícula nº 12.411/7, Agente Co-
munitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 26/06/2018 a 05/07/2018.
IV.Eliane Luz da Silva, matrícula nº 11.584/3, Professor (a), lo-
tado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 26/06/2018 a 29/06/2018.
V.Glacielle Antunes, matrícula nº 12.097/9 – 12.599/7, Profes-
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sor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra, compreendendo o período de 18/06/2018 a 20/06/2018 e 
26/06/2018.
VI.Isabel Araujo Vaz, matrícula nº 16.761/4, Servente de Lim-
peza, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 18/06/2018 a 27/06/2018.
VII.Janaina Meira Fischborn, matrícula nº 18.299/0, Educador 
(a) Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 18/06/2018 a 22/06/2018.
VIII.Jonathan Antônio Ogiboski, matrícula nº 15.659/0, Agente 
Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o dia de 14/06/2018.
IX.Lilian Klein Teleginski, matrícula nº 17.777/6, Farmacêuti-
co (a) Bioquímico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 12/06/2018 a 15/06/2018 e 
19/06/2018 a 28/06/2018.
X.Lucimari Aparecida Chimiloski, matrícula nº 16.352/0, Ser-
vente de Limpeza, lotado na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 11/06/2018 a 
15/06/2018.
XI.Lucy Aparecida Becker Rauber, matrícula nº 17.206/5, Ofi-
cial Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Finan-
ças, compreendendo o período de 11/06/2018 a 13/06/2018, 
15/06/2018 e 18/06/2018.
XII.Maria Eva Caldas Bueno Batista, matrícula nº 9.681/4, Se-
cretário (a) Escolar, lotado na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 06/06/2018 a 
08/06/2018 e 14/06/2018.
XIII.Priscielle Hecavei Pereira, matrícula nº 17.807/1, Profes-
sor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 08/06/2018 a 01/07/2018.
XIV.Rosidete de Lima, matrícula nº 17.334/7, Educador (a) In-
fantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 14/06/2018 a 22/06/2018.
XV.Soeli Terezinha Rodrigues Monteiro Gomes, matrícula nº 
10.232/6, Orientador (a) Educacional, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
18/06/2018 a 17/07/2018.
XVI.Sonia Mara Valério de Almeida, matrícula nº 16.026/1, Edu-
cador (a) Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 05/06/2018, 13/06/2018, 
18/06/2018 e 22/06/2018 a 28/06/2018.
XVII.Valquíria do Belém Campos, matrícula nº 13.029/0, Edu-
cador (a) Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 11/06/2018 a 13/06/2018 
e 18/06/2018.
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
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 450/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 117, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder prorrogação da licença para tratamento de 
saúde aos servidores:
I.Ana Tania Sarzi Giuliangelis Bassanello, matrícula nº 
17.387/8, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-

cação e Cultura, compreendendo o período de 25/05/2018 a 
04/06/2018.
II.Angelita Aparecida Louro, matrícula nº 13.216/0, Agente So-
cial, lotada na Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social, compreendendo o período de 20/06/2018 a 
19/07/2018.
III.Carla Cristiele Zanovello Bernardi, matrícula nº 16.912/9, 
Enfermeiro (a), lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 23/06/2018 a 17/07/2018.
IV.Leda Maria Falabretti, matrícula nº 6.654/0, Técnico (a) em 
Prótese Dentária, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 27/06/2018 a 29/06/2018.
V.Lenira Tamanini, matrícula nº 12.536/9, Professor (a), lotada 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreenden-
do o período de 27/06/2018 a 11/07/2018.
VI.Maria do Carmo Taiok Ksiaskiewcz Karam, matrícula nº 
6.412/2 – 8.524/3, Professor (a), lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
22/06/2018 a 29/06/2018.
VII.Rosana de Fátima Volochati, matrícula nº 17.674/5, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 22/06/2018 a 
11/07/2018.
VIII.Roselmira Alves de Lima, matrícula nº 9.834/5, Atendente 
Social, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo o período de 17/06/2018 a 11/07/2018.
IX.Valdir dos Passos Rosa, matrícula nº 11.454/5, Guardião (a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 26/06/2018 a 10/07/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 28 de Junho de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 451/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 131, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença por acidente em serviço aos servido-
res;
I.Eliceu Antônio Pauluk, matrícula n° 7.944/8, Marceneiro (a), 
lotado na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Ur-
banos, compreendendo o período de 19/06/2018 a 23/06/2018 
e 25/06/2018 a 30/06/2018.
II.Maria Almir Pacheco, matrícula n° 12.817/1, Professor (a), 
lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia de 11/06/2018.
III.Maria Almir Pacheco, matrícula n° 8.100/0 - 12.817/1, Pro-
fessor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 13/06/2018 a 19/06/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 28 de Junho de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 452/2018
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 Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Acompanhamento de Tratamen-
to de Saúde aos servidores:
I.Adriana Zuerzicoski, matrícula nº 13.172/5, Auxiliar de Saúde 
Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreenden-
do o dia de 26/06/2018.
II.Ana Cláudia Bandeira, matrícula nº 6.685/0, Professor (a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia de 22/06/2018.
III.Ana Elvira Caldas de Campos Moreschi, matrícula nº 8.103/5 
– 12.250/5, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo o período de 04/06/2018 
a 08/06/2018, 11/06/2018 a 15/06/2018, 18/06/2018 a 
22/06/2018, 25/06/2018 a 29/06/2018, 02/07/2018 a 06/07/2018 
e 09/07/2018 a 13/07/2018.
IV.Ana Lúcia Menezes Baroni, matrícula nº 9.620/2 – 11.772/2, 
Professor (a) – Supervisor (a) Pedagógico (a), lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia 
de 29/06/2018.
V.Andrea Estiphano Pereira Marchioro, matrícula nº 11.561/4, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia de 25/06/2018.
VI.Angelita Mara de Souza, matrícula nº 16.061/0, Farmacêu-
tico (a) Bioquímica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 25/06/2018 a 05/07/2018.
VII.Barbara Kelen Borodiaki de Macedo, matrícula nº 15.700/7, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o dia de 26/06/2018.
VIII.Berenice Aparecida Zaluski, matrícula nº 17.551/0, Educa-
dor (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia de 27/06/2018.
IX.Bernadete de Fátima Machado Lima, matrícula nº 9.623/7, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia de 27/06/2018.
X.Camila Cristina Brunelli, matrícula nº 17.377/0, Educador (a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 21/06/2018 a 22/06/2018.
XI.Cleunice Terezinha de Lima Mikuska, matrícula nº 11.534/7, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia de 27/06/2018.
XII.Daiane Vieira Forte, matrícula nº 16.349/0, Servente de 
Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 28/06/2018 a 29/06/2018.
XIII.Daniela Pereira Rodrigues, matrícula nº 13.400/7, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 25/06/2018 a 26/06/2018.
XIV.Dayane Aparecida Noima Vaz, matrícula nº 17.928/0, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 25/06/2018 a 
27/06/2018.
XV.Dilva Carletto da Silva, matrícula nº 11.838/9, Auxiliar de 
Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o dia de 21/06/2018.
XVI.Doris de Fátima Iastrenski, matrícula nº 13.164/4, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 18/06/2018 a 22/06/2018.
XVII.Emanoeli Camargo dos Santos Horst, matrícula nº 
15.146/7, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 20/06/2018 a 

23/06/2018.
XVIII.Evanilda Maria Vaz, matrícula nº 17.855/1, Técnico (a) 
em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o dia de 28/06/2018.
XIX.Everli Terezinha Pedroso dos Santos Belin, matrícula nº 
9.706/3, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal 
de Administração, compreendendo o período de 25/06/2018 e 
29/06/2018.
XX.Francine Franco, matrícula nº 18.278/8, Educador (a) In-
fantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 25/06/2018 a 28/06/2018.
XXI.Gabriela da Silva Florintino, matrícula nº 16.137/3, Profes-
sor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia de 28/06/2018.
XXII.Giselle Cordeiro, matrícula nº 13.058/3 – 14.537/8, Profes-
sor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia de 26/06/2018.
XXIII.Jessica de Ramos Martins, matrícula nº 15.854/2, Agen-
te de Combate a Endemias, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o período de 19/06/2018 a 20/06/2018.
XXIV.Jocelia Aparecida Kozahoski de Toledo, matrícula nº 
11.628/9 – 12.723/0, Professor (a), lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
22/06/2018 a 06/07/2018.
XXV.Josiane Lacerda Dmengeon Senna, matrícula nº 17.964/7, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 26/06/2018 a 
27/06/2018.
XXVI. Juliane Maria Rocha, matrícula nº 17.600/1, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o dia de 20/06/2018.
XXVII. Jocemara Viviane Cury Siqueira, matrícula nº 
17.738/5, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 29/06/2018 a 
18/07/2018.
XXVIII. Jucelene Aparecida Bastos Ratuchne, matrícula nº 
11.682/3, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia de 28/06/2018.
XXIX. Juliana Antunes da Silva, matrícula nº 11.683/1, Orien-
tador (a) Educacional, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 25/06/2018 a 
26/06/2018.
XXX.Juliane Stora Cartelli, matrícula nº 14.526/2 – 16.237/0, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 21/06/2018 a 18/07/2018.
XXXI.Karine Cavallin, matrícula nº 16.903/0, Assistente So-
cial, lotada na Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social, compreendendo o período de 19/06/2018 a 
20/06/2018.
XXXII. Keilli Regina Giongo de Campos, matrícula nº 15.188/2, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia de 22/06/2018.
XXXIII. Keyla Kruger Petrechen, matrícula nº 16.803/3, Educa-
dor (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia de 18/05/2018.
XXXIV. Letícia Schnekembergue Portela, matrícula nº 
14.961/6, Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, compreendendo o dia de 29/06/2018.
XXXV. Liliane Aparecida dos Santos, matrícula nº 17.664/8, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 18/06/2018 a 
19/06/2018.
XXXVI. Luciana Aparecida dos Santos, matrícula nº 17.852/7, 
Técnico (a) em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o dia de 25/06/2018.
XXXVII. Marcia Maria Ribeiro Bassani, matrícula nº 16.867/0, 
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Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia de 28/06/2018.
XXXVIII.Maria Elizabete Barbosa dos Santos, matrícula nº 
17.705/9, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia de 19/06/2018.
XXXIX. Mariane Conrado, matrícula nº 8.209/0, Professor (a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia de 27/06/2018.
XL.Mariluz Marques Follmann, matrícula nº 17.769/5, Profes-
sor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia de 19/06/2018.
XLI.Mariluz Marques Follmann, matrícula nº 9.662/8 - 17.769/5, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 22/06/2018 e 25/06/2018 
a 27/06/2018.
XLII.Meirelise Aparecida de Paula Faria Weyand, matrícula nº 
10.499/0 – 11.531/2, Professor (a), lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
19/06/2018 a 25/06/2018.
XLIII.Patrícia Cortes Pires Leopolski, matrícula nº 11.269/0, Au-
xiliar de Saúde Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o dia de 22/06/2018.
XLIV.Poliana Paganini, matrícula nº 14.540/8, Professor (a), lo-
tada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia de 27/06/2018.
XLV.Rita de Cássia Paixão, matrícula nº 16.989/7, Professor 
(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 21/06/2018 a 22/06/2018.
XLVI.Rita de Cássia Woiciechovski Morais, matrícula nº 
11.294/1, Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde, compreendendo o dia de 26/06/2018.
XLVII.Rosane Machado Penteado Levinski, matrícula nº 
15.037/1, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 21/06/2018 a 
22/06/2018.
XLVIII. Rosi Maria de Souza, matrícula nº 14.623/4, Profes-
sor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 25/06/2018 a 26/06/2018.
XLIX.Rucielle do Belém de Jesus, matrícula nº 16.021/0, Edu-
cador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo o dia de 29/06/2018.
L.Sandra Andreia da Silva Cristo, matrícula nº 16.812/2, Edu-
cador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo o dia de 22/06/2018.
LI.Sheila Cristina Barbosa Krutsch, matrícula nº 18.080/7, Edu-
cador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo o dia de 20/06/2018.
LII.Silmara Ribas Siqueira, matrícula nº 17.875/6, Educador (a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia de 25/06/2018.
LIII.Simone Jean Machado Buchweitz, matrícula nº 14.794/0, 
Médico (a) Generalista de ESF, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, compreendendo o dia de 21/06/2018.
LIV.Sônia de Fátima Horst, matrícula nº 15.780/5, Servente de 
Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra, compreendendo o dia de 20/06/2018.
LV.Sônia Mara Montes, matrícula nº 10.323/3, Agente Comuni-
tário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 07/06/2018 a 08/06/2018.
LVI.Suely Sebastiana dos Santos Ribeiro, matrícula nº 11.897/4, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia de 18/06/2018.
LVII.Vanessa de Oliveira Almeida, matrícula nº 12.711/6, Pro-
fessor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o dia de 26/06/2018.
LVIII.Vera Nilce Taques Ribeiro, matrícula nº 11.714/5 – 

14.557/2, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 21/06/2018 a 
22/06/2018.
LIX.Viviane Silveira Batista Horst, matrícula nº 17.646/0, Assis-
tente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, compreendendo o dia de 27/06/2018.
LX.Zildete Maria Rizzo do Valle, matrícula nº 7.610/4, Profes-
sor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia de 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, 03 de Julho de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 453/2018
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 Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, aos ser-
vidores:
I.Ana Mariza Kohler, matrícula nº 13.035/4, Educador (a) In-
fantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 20/06/2018 a 04/07/2018.
II.Daniele Loboda, matrícula nº 17.560/9, Educador (a) Infantil, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia de 25/06/2018.
III.Danielle Brustolin Mendes, matrícula nº 11.576/2, Profes-
sor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra, compreendendo o período de 17/06/2018 a 19/06/2018 e 
21/06/2018 a 22/06/2018.
IV.Evelyse Eliane Rios Mengato, matrícula nº 14.438/0, Profes-
sor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 21/06/2018 a 20/07/2018.
V.Everli Terezinha Pedroso dos Santos Belin, matrícula nº 
9.706/3, Servente de Limpeza, lotado na Secretaria Municipal 
de Administração, compreendendo o período de 27/06/2018 a 
28/06/2018.
VI.Graziely Lupepsa Kochhann, matrícula nº 15.979/4, Educa-
dor (a) Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 19/06/2018 a 21/06/2018 
e 25/06/2018 a 09/07/2018.
VII.Jocelia Aparecida Kozahoski de Toledo, matrícula nº 
11.628/9 – 12.723/0, Professor (a), lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, compreendendo o perío-
do de 06/06/2018, 11/06/2018, 14/06/2018 e 20/06/2018 a 
21/06/2018.
VIII.Madalena Leschuk Lemes, matrícula nº 16.717/7, Servente 
de Limpeza, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 21/06/2018 a 19/08/2018.
IX.Marcia Djanine Terra Padilha, matrícula nº 13.908/4 – 
16.333/3, Professor (a), lotado na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 21/06/2018 a 
04/08/2018.
X.Maria Trindade Coelho, matrícula nº 12.705/1, Agente Co-
munitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 21/06/2018 a 22/06/2018, 
25/06/2018 a 27/06/2018 e 29/06/2018.
XI.Marilda da Silva Ramos, matrícula nº 12.729/9, Professor 
(a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
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compreendendo o período de 20/06/2018 a 04/07/2018.
XII.Marta Zemirmann, matrícula nº 15.197/1, Agente Comuni-
tário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 19/06/2018 a 17/08/2018.
XIII.Neuzi de Fátima da Silva, matrícula nº 17.290/1, Servente 
de Limpeza, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 19/06/2018 a 22/06/2018.
XIV.Priscilla Adriana Angeluci, matrícula nº 12.967/4, Psicólo-
go (a), lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo o período de 01/06/2018 a 04/06/2018, 15/06/2018 e 
18/06/2018 a 24/06/2018.
XV.Raquel de Fátima Martini, matrícula nº 11.634/3 – 13.154/7, 
Professor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 18/06/2018 a 22/06/2018 
e 25/06/2018.
XVI.Roze Mari Neves Pereira, matrícula nº 13.308/6, Auxiliar 
de Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 22/06/2018 a 28/06/2018.
XVII.Sandra Regina Sydor da Silva, matrícula nº 18.274/5, 
Técnico em Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o período de 20/06/2018 a 21/06/2018 
e 25/06/2018 a 10/07/2018.
XVIII.Silmara Ribas Siqueira, matrícula nº 17.875/6, Educador 
(a) Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 26/06/2018 a 29/06/2018.
XIX.Wanderlea Rodrigues Mamcasz, matrícula nº 6.781/4 – 
10.221/0, Professor (a), lotado na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 19/06/2018 a 
22/06/2018 e 25/06/2018. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 03 de Julho de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 454/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 117, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder prorrogação da licença para tratamento de 
saúde aos servidores:
I.Amanda Jdnyczuk de Abreu Alvarenga, matrícula nº 16.168/3, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 23/06/2018 a 
20/07/2018.
II.Leonides Dal Agnol Grossmann, matrícula nº 9.730/6, Enfer-
meiro (a), lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo o período de 27/06/2018 a 26/07/2018.
III.Maria Eliza Nerone, matrícula nº 9.496/0, Cirurgião (a) Den-
tista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreenden-
do o período de 15/06/2018 a 25/06/2018.
IV.Mônica da Silva Tavares, matrícula nº 16.449/6, Psicólogo 
(a), lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo 
o período de 26/06/2018 a 05/07/2018.
V.Silvana de Fátima Furtado, matrícula nº 10.213/0 – 11.661/0, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 29/06/2018 a 
10/08/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 03 de Julho de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 492/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 060/2016,

RESOLVE

Art. 1º Designar a servidora Claudia Cunico Miranda Galicioli, 
cargo Fonoaudiólogo (a), para compor a comissão de sindicân-
cia, instituída pela portaria nº 004/2018, a partir de 26 de junho 
de 2018, em substituição à servidora Mônica da Silva Tavares, 
cargo Psicólogo (a).             
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
                
Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 493/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 060/2016,

RESOLVE

Art. 1º Designar a servidora Valéria Lustosa de Siqueira, cargo 
Engenheiro (a) Civil, para compor a comissão de sindicância, 
instituída pela portaria nº 421/2018, a partir de 26 de junho de 
2018, em substituição ao servidor Napoleão Claro de Oliveira 
Filho, cargo Médico Generalista de ESF.               
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
                
Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 494/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E
 
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 330/2018, dilação de prazo por mais 60 (sessenta) 
dias, a partir de 05 de julho de 2018.

Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão deverá 
apresentar relatório final.

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

Guarapuava, 05 de julho de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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FUNDAÇÃO PROTEGER

PORTARIA Nº 073/2018
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guara-
puava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Artigo 82 da Lei Complementar nº 060/2016,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder férias aos servidores:
Aline Muller Pereira Camargo – Atendente Social – Matrícula: 
1471-0 7 – Período: 05 a 28 de julho de 2018.
Carlos Eduardo Almeida de Paula – Atendente Social – Matrí-
cula: 1392-7 – Período: 02 a 13 de julho de 2018.
Claudemir André Ribeiro – Atendente Social – Matrícula: 1397-
8 – Período: 02 a 31 de julho de 2018. 
Cristiane Terezinha da Cruz – Diretora de Departamento – Ma-
trícula: 1509-1 – Período: 16 a 25 de julho de 2018.
Edina Padilha – Atendente Social – Matrícula: 1541-5 – Perío-
do: 04 de julho a 05 de agosto de 2018.
Erineu Marcos Domingues dos Santos – Agente de Serviços 
Gerais – Matrícula: 1468-0 – Período: 02 a 25 de julho de 2018.
Graciela Giacomelli Pacheco – Atendente Social – Matrícula: 
1534-2 – Período: 15 de julho a 13 de agosto de 2018.
Josnieli Vanessa Rocha – Atendente Social – Matrícula: 1568-
7 – Período: 01 a 30 de julho de 2018.
Luiz Alberto de Campos – Atendente Social – Matrícula: 1475-
3 – Período: 01 a 30 de julho de 2018.
Marcela Elisabeth Strugal Santos – Atendente Social – Matrí-
cula: 1566-0 – Período: 02 a 31 de julho de 2018.
Marcia Witchemichen do Espírito Santo – Atendente Social – 
Matrícula: 1478-8 – Período: 17 de julho a 06 de agosto de 
2018.
Marielli Rossoni Rodrigues – Atendente Social – Matrícula: 
1538-5 – Período: 02 a 31 de julho de 2018.
Sandra de Lima Chimiloski – Auxiliar de Unidade de Acolhi-
mento – Matrícula: 1480-0 – Período: 02 a 25 de julho de 2018.
Suzicleia Monteiro dos Santos – Agente de Serviços Gerais – 
Matrícula: 1423-0 – Período: 02 a 31 de julho de 2018.
Valdemir Monteiro – Atendente Social – Matrícula: 1556-3 – Pe-
ríodo: 01 a 30 de julho de 2018.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de julho de 2018.

LIDIANE DE CÁSSIA MARTINS A. VATRIN
Presidente

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 17//2018

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – 
FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência, devi-
damente autorizado, torna público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO: N.º 27/2018
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição de com-
bustível.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Federal 
n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Decre-
tos Municipais n.º 1.168/2006 e 6.320/2017.
DATA: 18/07/2018. 

RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO E PROPOSTAS: 
Das 13h45min até às 13h59min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: 14h00min
LOCAL: Departamento de Compras e Licitações, localizado na 
Sede Administrativa da Fundação Proteger, à Rua Barão do 
Rio Branco, n.º 1393, Bairro Batel, em Guarapuava, Estado do 
Paraná.
PREGOEIRA: Karolini Tokarski
SOLICITAÇÃO DE EDITAL: Departamento de Compras e Li-
citações, situado à Rua Barão do Rio Branco, 1393, Bairro 
Centro, CEP: 85015-300 – Guarapuava/PR telefone (42)3622-
7204, atendimento de segunda a sexta feira das 8h00min as 
11h00min e das 13h00min as 18h00min, o fornecimento será 
em mídia para gravação de cd (CD/Pendrive) ou por meio ele-
trônico licita.proteger@guarapuava.pr.gov.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília – DF. 
Guarapuava, 05 de julho de 2018.

LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN 
Presidente da Fundação Proteger

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 11/2018
(Processo Administrativo N.° 21/2018)

     HOMOLOGAÇÃO 
A Presidente da Fundação Proteção Especial da Juventude e 
Infância, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
através do Decreto n.º 6498/2018 de 05 de janeiro de 2018, 
com base na Lei n.º 10.520/2002 e demais legislações perti-
nentes, considerando a adjudicação do objeto pela Senhora 
Pregoeira Oficial, e ainda, considerando o Parecer Jurídico 
emitido pela Procuradoria da Fundação Proteger n.º 71/2018, 
HOMOLOGO, o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme os lotes adjudicados para as seguintes empresas:
LICITANTE ADJUDICATÁRIA LOTE VALOR
NASCIMENTO E GELINSKI LTDA 
– ME

01 R$ 31.800,00

Guarapuava, 05 de julho de 2018.

LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente 

CONSELHOS

RESOLUÇÃO Nº 021/2018
Súmula: Aprova a utilização do recurso do IGD/PBF, para parti-
cipação de dois servidores em Capacitação do Cadastro Único 
e Programa Bolsa Família – Sistema de Benefícios ao Cidadão 
da Caixa Econômica Federal.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, 
de 22/12/95, e, considerando a deliberação da Plenária extra-
ordinária realizada em 03/07/2018 (Ata nº 009/2018).

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a utilização do recurso do Índice de Gestão 
Descentralizada do Programa Bolsa Família- IGD/PBF, no va-
lor de 1.000,00 (mil reais),  para custear as despesas de trans-
porte e estadia  de duas servidoras da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social, em participação de Ca-
pacitação do Cadastro Único e Programa Bolsa Família – Sis-
tema de Benefícios ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, 
nos dias 24 e 25 de julho do corrente ano, em Curitiba-Paraná.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
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cação.

Guarapuava, 04 de julho de 2018.
 

Marcio Anderson Miqueta
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº 022/2018
Súmula: Aprova a utilização do recurso IGD/SUAS para partici-
pação de duas servidoras no II Congresso Internacional sobre 
Acolhimento Familiar.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de 
22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária extraor-
dinária realizada em 03 de Julho de 2018. (Ata nº 009/2018).

RESOLVE:

 Art. 1º - Aprovar a utilização do recurso IGD/SUAS, no valor 
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a fim de custear 
as despesas de inscrição, transporte, estadia e alimentação de 
duas servidoras da Coordenação do Programa Família Acolhe-
dora, em participação no II Congresso Internacional sobre Aco-
lhimento Familiar a ser realizado de 22/07/2018 até 25/07/2018 
, na cidade de Cascavel/PR. 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Guarapuava, 04 de julho de 2018.
 

Marcio Anderson Miqueta
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº 023/2018
Súmula: Aprova a utilização do recurso IGD/SUAS para partici-
pação de um conselheiro do CMAS no II Congresso Internacio-
nal sobre Acolhimento Familiar.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de 
22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária extraor-
dinária realizada em 03 de Julho de 2018. (Ata nº 009/2018).

RESOLVE:

 Art. 1º - Aprovar a utilização do recurso IGD/SUAS, no valor 
de R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinqüenta reais), a fim 
de custear despesas com inscrição, transporte, estadia e ali-
mentação do conselheiro do CMAS, Marcio Anderson Miqueta, 
no II Congresso Internacional sobre Acolhimento Familiar a ser 
realizado de 22/07/2018 até 25/07/2018 , na cidade de Casca-
vel/PR. 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Guarapuava, 04 de julho de 2018.
 

Marcio Anderson Miqueta
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº 024/2018
Súmula: Aprova a utilização do recurso IGD/SUAS para partici-
pação de um conselheiro do CMAS, no XI Fórum de Controle 
Social.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de 
22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária extraor-
dinária realizada em 03 de Julho de 2018. (Ata nº 009/2018).

RESOLVE:

 Art. 1º - Aprovar a utilização do recurso IGD/SUAS, no valor de 
R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de custear despesas com trans-
porte, estadia e alimentação do conselheiro do CMAS, Marcio 
Anderson Miqueta, em participação no XI Fórum de Controle 
Social, a ser realizado no dia 17/07/2018, na cidade de Cas-
cavel/PR. 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Guarapuava, 04 de julho de 2018.

Marcio Anderson Miqueta
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Edital n.º 008/2018

DISPOE SOBRE CHAMADA DE CONSELHEIRO TUTELAR 
SUPLENTE
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – COMDICA DE GUARAPUAVA, Esta-
do do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 139, da Lei Federal nº 8.069 (ECA), Lei Municipal nº 
1644/2007, através de seu presidente, publica este edital:

 I – DO CHAMAMENTO
Art. 1º - Fica chamado o suplente de conselheiro tutelar do 
Município de Guarapuava: 
Edilson Guilherme Gasparello – para suplência no Conselho 
Tutelar Polo I, durante o período de 04/07/2018 até 02/08/2018, 
correspondente a licença medica da conselheira Francielly   da 
Costa Rocha. 
Art 2º - O suplente acima descrito, terá o prazo de 5 (cinco) 
dias (após a data de publicação deste), para comparecer no 
Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Guarapua-
va, acompanhado de toda a documentação exigida conforme o 
anexo I, deste edital.
 
Guarapuava, 03 de julho  de 2018.
 

Karine Cavallin
Presidente COMDICA

ANEXO I
DOCUMENTOS 
• Carteira de Trabalho (Fotocópia páginas 1 e 2). 
• Certificado Militar (Fotocópia). 
• Título de Eleitor e o último comprovante de votação (Fotocó-
pia autenticada). 
• Cédula de Identidade (Fotocópia autenticada). 
• C.P.F. (Fotocópia autenticada). 
• Extrato do NIS – Retirar na Caixa Econômica. 
• Certidão de Casamento / Nascimento (Fotocópia).
 • Certidão de Nascimento dos Filhos até 16 anos (Fotocópia). 
• 01 Foto 3x4 – Recente.
 • Comprovante de Residência com CEP (Fotocópia)
 • Declaração de Imposto de Renda.



05 de julho de 2018, Veiculação 05/07/18 Ano XXIV - Nº 1379 Boletim Oficial do Município -  33

SURG

CÂMARA MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÒNICO Nº. 012/2018

O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve 
homologar o procedimento licitatório em epígrafe em favor da empresa: INVIOLÁVEL Guarapuava Ltda. EPP, inscrita no CNPJ/
MF 07.174.530/0001-03, com o valor anual total de R$ 2.760,00 (dois mil, setecentos e sessenta reais), para a prestação de 
serviço de vigilância patrimonial remota, mediante monitoramento de alarme 24 Horas e com veículo de ronda resposta para a 
sede do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava – PR.

Guarapuava, 4 de julho de 2018.

João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava
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