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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 28 de agosto de 2018
Veiculação: 28 de agosto de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1417

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 6860/2018
Regulamenta o uso de crachá de identificação funcional pelo 
servidor público municipal; conforme dispõe a Lei Complemen-
tar nº 060/2016, alterada pela Lei Complementar nº 063/2016 e 
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 
alínea “e”, inciso I, artigo 85 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA

Art. 1º A obrigatoriedade do uso do crachá ou cartão de identi-
ficação funcional, conforme preconiza o inciso XIV do art. 195 
da Lei Complementar nº 060/2016, alterada pela Lei Comple-
mentar nº 063/2016 e nos termos deste Decreto.
Art. 2º O crachá de identificação funcional é de uso obrigatório 
durante todo o expediente de trabalho, interno ou externo, por 
todos os servidores que integram o quadro funcional do Muni-
cípio de Guarapuava.
§ 1º O Crachá é de uso pessoal e intransferível
§ 2º O crachá deve ser portado em lugar visível.
§ 3º Compete a todos os superiores hierárquicos dos respecti-
vos servidores a fiscalização da utilização do crachá.
§ 4º Excetuam-se da obrigatoriedade de uso do crachá de iden-
tificação o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Secretários Municipais, 
Ouvidor e Procurador Geral do Município.
Art. 3º O crachá de identificação funcional servirá para a identi-
ficação do servidor perante os cidadãos, autoridades, superio-
res hierárquicos e demais servidores, bem como para contribuir 
para a melhoria de comunicação entre servidores e munícipes.
Parágrafo único. O crachá de identificação deverá conter:

I -  No lado frontal:
a. foto atual do servidor;
b. função e/ou nomeação realizada por Decreto e Portaria;
c. Secretaria Municipal que está lotado;
d. Brasão do Município.
II -  No verso:
a. grafia “Município de Guarapuava”;
b. CNPJ do Município;
c. cargo de nomeação;
d. CPF,
e. RG;
f. matrícula do servidor;
g. tipo sanguíneo;
h. telefone para contato;
i. informações mínimas quanto o uso do crachá.
Art. 4º Compete à Secretaria Municipal de Administração, atra-
vés do Departamento de Recursos Humanos, o controle da 
emissão, guarda e cancelamento do crachá de identificação 
funcional.

§ 1º Na hipótese de extravio ou perda do crachá de identifi-
cação funcional o servidor deverá comunicar imediatamente o 
Departamento de Recursos Humanos, solicitando a expedição 
de segunda via.
§ 2º No caso de roubo ou furto, o servidor deverá informar, ime-
diatamente, o Departamento de Recursos Humanos.
§ 3º O servidor arcará com as despesas de confecção e de 
emissão da segunda via do crachá, correspondente a 0,2 (dois 
décimos) do valor da Unidade Fiscal Municipal - UFM, sendo o 
referido valor descontado da folha de pagamento do servidor, 
após sua anuência.
Art. 5º O crachá deverá ser devolvido ao Departamento de Re-
cursos Humanos:
I -  Quando ocorrer demissão, exoneração, destituição ou apo-
sentadoria de servidor;
II -  Nos casos de suspensão, afastamentos e licenças sem 
remuneração.
§ 1º No caso do inciso II do caput deste artigo, o crachá ficará 
sob a guarda do Departamento de Recursos Humanos, sendo 
devolvido no momento do retorno do servidor ao exercício de 
sua função.
§ 2º O descumprimento do disposto neste artigo será registra-
do no prontuário do servidor como porte indevido de crachá de 
identificação funcional.
Art. 6º O Município poderá introduzir as informações e progra-
mas que considerar necessárias ao chip integrante ao crachá 
do servidor. 
Art. 7º O descumprimento do disposto neste Decreto constitui-
-se em falta disciplinar, sujeita a aplicação das penalidades 
previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Guarapuava.
Art. 8º O presente Decreto aplica-se à Administração Direta do 
Município, devendo as autoridades competentes dar cumpri-
mento aos seus termos.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 10 de agosto de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6875/2018
Aprova o Projeto de Loteamento denominado JOÃO GELINSKI 
I, de propriedade Loteamento João Gelinski SPE Ltda., objeto 
da Matrícula nº 27.480, do Serviço de Registro de Imóveis do 
2º Ofício, localizado no Distrito de Sede, Município de Guara-
puava, Estado do Paraná.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas, aten-
dendo ao que determina o artigo 12, da Lei Federal nº 6766, 
de 19 de dezembro de 1979, o artigo 15 da Lei Municipal nº 45, 
de 24 de dezembro de 1987, a Lei Municipal nº 2074, de 23 de 



28 de agosto de 2018, Veiculação 28/08/18 Ano XXIV - Nº 1417 Boletim Oficial do Município -  2

novembro de 2012, o artigo 3º da Lei Federal nº 9785, de 29 de 
janeiro de 1999, a Lei Federal nº 10257, de 10 de julho de 2001 
e a Lei Municipal Complementar nº 69/16 e nº 76/17,

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o Projeto de Loteamento denominado 
JOÃO GELINSKI I, constituído de 25 (vinte e cinco) Quadras, 
totalizando 458 (setenta e cinco) Lotes Residenciais e 02 
(duas) Áreas Institucionais, com área total de 19.766,97 metros 
quadrados, e 01 Reserva Técnica de 48,58 metros quadrados 
localizado no Distrito Sede, Município de Guarapuava, Estado 
do Paraná, conforme Projeto e Memorial Descritivo, integran-
tes deste Decreto.
Art. 2º Ficam de Domínio Público do Município de Guarapu-
ava, as Áreas Institucionais Destinadas ao Sistema de Circu-
lação, com 75.462,47 metros quadrados, as Destinadas à Im-
plantação de Equipamentos Públicos Urbanos e Comunitários, 
bem como à Espaços Livres de Uso Público, com 19.766,97 
metros quadrados e a reserva técnica de 48,58 metros qua-
drados, encerrando um total de 95.278,02 metros quadrados, 
devendo a transferência de domínio acontecer no ato dos res-
pectivos registros, sem quaisquer ônus ao Município, inclusive 
dispensando-se os instrumentos de escritura pública.
Art. 3º As obras de infraestrutura são de responsabilidade do 
empreendedor, e o compromisso de sua execução está garan-
tido através de termo firmado junto ao Município, devendo es-
tar comprovada sua execução completa, até o prazo máximo 
de 06 (seis) meses após o registro.
Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 6841, de 31 de julho de 
2018 e demais disposições em contrário.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Guarapuava, 21 de agosto de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

 
TERMO DE COMPROMISSO DE CAUÇÃO

Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2018, nesta cidade de 
Guarapuava, Estado do Paraná, na presença do Senhor Se-
cretário Municipal de Habitação e Urbanismo, compareceram a 
empresa LOTEAMENTO JOAO GELINSKI SPE LTDA, CNPJ:  
28.250.285/0001-38, Avenida Tupi 77, sala 03 Bairro Bortot,  
Cidade de Pato Branco, Paraná, na qualidade de proprietários 
e interessados no parcelamento, ficando certo e ajustado o 
seguinte: Os acima nomeados, proprietários de imóvel urbano 
situado no Bairro Alto Cascavel, objeto da Matrícula nº 27.480, 
do Serviço de Registro de Imóveis do 2º Ofício, tendo solicitado 
ao Município, APROVAÇÃO para o LOTEAMENTO JOÃO GE-
LINSKI I, com Área total de 226.546,84 metros quadrados, por 
este TERMO comprometem-se, de acordo com os dispositivos 
da Lei Municipal nº 45, de 24 de dezembro de 1987 e suas alte-
rações, da Lei Federal No. 6.766, de 19 de dezembro de 1979 
e suas alterações e da Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro 
de 1999 , da Lei Municipal Complementar nº 70/2016 – Plano 
Diretor e da Lei Municipal de Zoneamento de Uso e Ocupação 
69/16 e suas alterações, a dar fiel cumprimento às seguintes 
obrigações, a saber: 
Cláusula 1ª – Os proprietários comprometem-se a transferi-
rem ao Domínio Público do Município de Guarapuava, sem 
quaisquer ônus para os Cofres Públicos, as Áreas indicadas 
no Projeto, destinadas ao Sistema de Circulação ou Viário, 
com 75.462,47 metros quadrados; destinadas à implantação 

de Equipamentos Públicos Urbanos e Comunitários, bem como 
a Espaços Livres de Uso Público com 19.766,97 metros qua-
drados; a reserva técnica de 48,58 metros quadrados; encer-
rando um total de 95.278,02 metros quadrados, e isso no ato 
do registro do Loteamento perante o Cartório do Registro de 
Imóveis desta Comarca.
Cláusula 2ª - Comprometem-se, a executar à própria custa, 
dentro do prazo estabelecido, a contar da data do termo que 
dá autorização para a execução da Infraestrutura e também 
do Decreto de Aprovação do Loteamento, na conformidade 
do Cronograma de Execução em anexo, a Rede Coletora de 
Esgoto Sanitário, Rede de Abastecimento de Água e a Rede 
de Energia Elétrica e Iluminação Pública, demarcação de to-
das as Áreas formadas (quadras, Lotes, etc); Pavimentação 
Asfáltica com Guias e Sarjetas, Passeios e Sinalização Vertical 
e Horizontal, Sistema de Galeria Pluvial, Arborização tudo de 
acordo com os projetos apresentados a esta Prefeitura e apro-
vados pelos devidos órgãos competentes e ainda a execução 
da Ponte na Avenida Pref. Moacir Julio Silvestre, sobre o Rio 
Cascavel, conforme diretrizes estabelecidas pelo Município de 
Guarapuava.
Cláusula 3ª – Os proprietários comprometem-se, a não outor-
gar qualquer ESCRITURA DEFINITIVA de Lotes,  até o devido 
registro do loteamento, bem como antes de cumprida as de-
mais exigências impostas por lei ou assumidas neste Termo.
Cláusula 4ª – Comprometem-se os proprietários a mencionar, 
nas Escrituras Definitivas ou Compromissos de Venda e Com-
pra dos Lotes, as condições de que os mesmos só poderão 
receber construções ou edificações, após executadas as obras 
de infraestrutura previstas na cláusula 2a supra.
Cláusula 5ª – Também se comprometem os proprietários, a 
consignar nas escrituras definitivas, as restrições que eventu-
almente gravem os Lotes, principalmente as faixas não edificá-
veis e a natureza residencial do Loteamento.
Cláusula 6ª – Para garantia da execução das obras de infraes-
trutura faltantes, de acordo com laudo de vistoria constante do 
Protocolo 4097/2018, de que trata a cláusula 2ª retro, os pro-
prietários mantém caucionadas ao Município de Guarapuava, 
os Lotes 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14 e 15 da Qua-
dra 01, os Lotes 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 24 da Quadra 
02 e os Lotes 01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 
19 da Quadra 08 do citado Loteamento, os quais somente se-
rão liberados após o competente Termo de Vistoria e aceitação 
das obras de infraestrutura a ser expedido pelo Município, pelo 
que não poderão tais Lotes ser negociados antes da liberação.
Cláusula 7ª – Se os proprietários deixarem de cumprir as obri-
gações, ficará facultado ao Município de Guarapuava, requerer 
a venda judicial dos Lotes e aplicar o seu produto nas obras 
mencionadas na cláusula 2ª deste instrumento, sem prejuízo 
de os mesmos sofrerem as cominações da Lei Federal nº 6766 
de 19 de dezembro de 1979.
Cláusula 8ª – Os proprietários ficam cientes de que todas as 
obras relacionadas neste Termo, bem como quaisquer benfei-
torias executadas pelos interessados nas Áreas doadas, pas-
sarão a fazer parte integrante do Patrimônio do Município, sem 
qualquer indenização, uma vez concluídas e declaradas de 
acordo após vistoria regular.
Estando assim justos e contratados, assinam o presente Termo 
na presença de duas testemunhas, maiores, capazes, aqui do-
miciliadas a residentes.

Guarapuava (PR), 21 de agosto de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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Loteamento João Gelinski SPE Ltda
 CNPJ: 28.250.285/0001-38

________________________________________
1ª Testemunha:

Ivan Henrique Cattusso Casagrande
CPF: 057 870 649-09

________________________________________
2ª Testemunha:

Rafael Henrique Consoli Ferreira
CPF: 052.896.959-58

DECRETO Nº 6885/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
                          

DECRETA

Art. 1º Altera o cargo do Sr. Igor Ribeiro Caster, de Assessor A2 para o cargo de Assessor A1, na Secretaria Municipal de Viação, 
Obras e Serviços Urbanos, a partir de 23 de agosto de 2018.
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 23 de agosto de 2018.

Guarapuava, 24 de agosto de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6886/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Leni Maria Brautigam dos Santos, nomeada pelo Decreto nº 620/2003, no cargo de Guar-
dião (a), lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 27 de agosto de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 27 de agosto de 2018.

Guarapuava, 28 de agosto de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6887/2018
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DECRETO Nº 6888/2018
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PORTARIA Nº 606/2018

PORTARIAS

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

R E S O L V E

Art. 1º Conceder gratificação por tempo integral, com funda-
mento no §1º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016, 
alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, para o servidor 
Orlei Pinheiro de Lima, matrícula 16886-6, a partir de 01 de 
agosto de 2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de agosto de 2018.

Guarapuava, 22 de agosto de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 635/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Revoga a Portaria nº 135/2018 e exclui a gratificação 
por tempo integral do servidor Eduardo Bahls Correa, matrícu-
la nº 6388-6, a partir de 01 de agosto de 2018.  
Art. 2º Concede gratificação por dedicação exclusiva, com fun-
damento do §2º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016, 
alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, a partir de 01 de 
agosto de 2018, para o servidor Eduardo Bahls Correa, matrí-
cula nº 6388-6, lotado na Secretaria Municipal de Viação Obras 
e Serviços Urbanos.  
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de agosto de 2018.

Guarapuava, 24 de agosto de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 637/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

Considerando o Protocolo nº 2018.7.13732; 
Considerando o Parecer Jurídico nº 1222/2018;
Considerando o §7º, do Art. 12 da Lei Complementar Municipal 
nº 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder abono de permanência à servidora Eliete 
de Andrade Pereira, inscrita no CPF nº 467.462.269-72, ocu-
pante do cargo de Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, com pagamento retroativo à data de requerimento 
constante no protocolo 2018/7/13732.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 27 de julho de 2018.
Guarapuava, 24 de agosto de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 639/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Revoga o inciso XIII do art. 3º da Portaria 021/2018 
e exclui a gratificação de tempo integral da servidora Luciele 
Henrique, matrícula 16433-0, a partir de 27 de agosto de 2018.
Art. 2º Exclui a gratificação de difícil acesso da servidora Silva-
na Aparecida Soares da Silva, matrícula nº 9887-6, a partir de 
13 de agosto de 2018.
Art. 3º Concede gratificação por tempo integral, com funda-
mento do §1º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016, 
alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, a partir de 13 de 
agosto de 2018, para a servidora Silvana Aparecida Soares da 
Silva, matrícula nº 9887-6.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de agosto de 2018.

Guarapuava, 24 de agosto de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 640/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Revoga o inciso IV do art. 3º da Portaria 021/2018 e ex-
clui a gratificação de tempo integral da servidora Antonia Dziur-
za, matrícula 9913-9, a partir de 01 de agosto de 2018.
Art. 2º Concede gratificação por dedicação exclusiva, com fun-
damento do §2º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016, 
alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, a partir de 01 de 
agosto de 2018, para a servidora Antonia Dziurza, matrícula 
9913-9.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de agosto de 2018.

Guarapuava, 24 de agosto de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 641/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Revoga o inciso I do art. 1º da Portaria 017/2018 e exclui 
a gratificação de função de Chefe de Divisão de Apoio Organi-
zação de Espaços e Patrimônio Cultural, da servidora Adriana 
Salete Peterline Brandalise, matrículas 5774-6 e 17756-3, a 
partir de 01 de agosto de 2018.
Art. 2º Revoga o inciso I do art. 3º da Portaria 017/2018 e exclui 
a gratificação por tempo integral da servidora Adriana Salete 
Peterline Brandalise, matrículas 5774-6 e 17756-3, a partir de 
01 de agosto de 2018.
Art. 3º Conceder gratificação por encargo especial, com fun-
damento no inciso V do art. 79A da Lei Complementar nº 
060/2016, alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, para 
a servidora Adriana Salete Peterline Brandalise, matrículas 
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5774-6 e 17756-3, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 01 de agosto de 2018.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de agosto de 2018.

Guarapuava, 27 de agosto de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 643/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder gratificação por tempo integral, com fundamento no §1º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016, alterada 
pela Lei Complementar nº 085/2017, para a servidora Priscila Adriana Angeluci, matrícula 12967-4, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde a partir de 01 de setembro de 2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 28 de agosto de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 644/2018
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 468/2018, dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias, a 
partir de 29 de agosto de 2018.
Art. 2º Findo o prazo de 30 (trinta) dias, a comissão deverá apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 28 de agosto de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 017/18

O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e atendendo o 
contido no Edital nº 001/2018 do Processo Seletivo Simplificado, CONVOCA a candidata classificada para a função abaixo rela-
cionada, a comparecer no período de 29/08/2018 a 17/09/2018, no Setor de Perícia Médica – Rua Capitão Frederico Virmond, 
nº 1913 - Centro - Antigo Fórum, munida dos exames médicos constantes do Anexo III, para realizar avaliação médica pré-ad-
missional e caso esteja apta, deverá comparecer no Departamento de Pessoal do Município, acompanhada da documentação 
constante no Anexo II, para assumir sua função. 
  
FUNÇÃO: ENFERMEIRO 
CLASSIF. INSCRIÇÃO CANDIDATO RG CPF DATA NASC. NOTA
12 178 GISSELE BUSSOLOTTO EDER 78699396 008.553.429-35 15/12/1981 84

O não comparecimento no prazo pré-estabelecido implica na tácita aceitação da desistência da vaga, bem como, de todos os 
direitos decorrentes de sua aprovação no Processo Seletivo, sem posterior recurso.

Guarapuava, 29 de agosto de 2018.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal 

ANEXO I
     

FUNÇÃO: ENFERMEIRO
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LOCAL VAGA
UBS Primavera 01
TOTAL 01

ANEXO II

DOCUMENTOS PARA REGISTRO 
•Carteira de Trabalho.
•Certificado Militar (Fotocópia).
•Título de Eleitor e o último comprovante de votação (Fotocópia 
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 14 anos (Fotocópia).
•Diploma ou Certificado para Ensino Superior Área de Atuação, 
Histórico Escolar e Certificado do Ensino Fundamental ou Mé-
dio (Fotocópia autenticada).
•Carteira do Conselho para Profissões Regulamentadas (Foto-
cópia autenticada).
•02 Fotos 3x4 – Recente.
•Comprovante de Residência com CEP (Fotocópia).
•Declaração de Imposto de Renda.
•Nº de Conta- Banco Santander – PAB Prefeitura(anexo ao 
Paço Municipal).

ANEXO III

EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS

a) EXAMES LABORATORIAIS:
     Hemograma completo;
     Glicose;
     Uréia;
     Creatinina;
     Parcial de Urina com Sedimento Corado
     Raio X de Tórax PA com laudo

 b) AVALIAÇÕES CLÍNICAS:
     Avaliação oftalmológica com acuidade visual;
     Avaliação otorrinolaringológica com audiometria;
     Avaliação cardiovascular com eletrocardiograma;
     Avaliação psiquiátrica;
     Avaliação ortopédica com Raio X  de coluna lombo-sacra, 
com laudo;

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

LHEDORA

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

2 – OBJETO
Selecionar, nos termos do presente Edital, para a formação 

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

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

4 – DA INSCRIÇÃO
4.1. Prazo de inscrição: de 29/08/2018 à 28/09/2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5.5. deve(m) ser dotado(s) de idoneidade moral, apresen-
tar boas condições de saúde física e mental, e demonstrar 
estar(em) interessada(s) em ter sob sua responsabilidade 
crianças e/ou adolescentes, zelando pelo seu bem-estar; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

odo em que residirão com as famílias acolhedoras; 
III – preparar as crianças e/ou adolescentes para o retorno às 
famílias de origem ou família substituta;
IV – acompanhar as crianças e/ou adolescentes no retorno às 
famílias de origem ou família substituta durante o período de 
readaptação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Guarapuava, 28 de agosto de 2018.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

ARI MARCOS BONA
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social
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