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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 26 de setembro de 2018
Veiculação: 26 de setembro de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1435

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 094/2018

LEIS

Altera a Lei Complementar nº 012/2004, cria cargos de provimento efetivo no quadro de cargos e vencimentos do instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Guarapuava – GUARAPUAVA-PREV e estabelece outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 62 da Lei Complementar nº 012/2004, passará a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 62 O quadro de pessoal do Instituto será constituído pelos cargos abaixo e em conformidade com o Anexo Único da presente 
Lei:
I – 01 (um) Contador (40 horas semanais);
II – 01 (um) Procurador (20 horas semanais);
III – 04 (quatro) Agente Administrativos (40 horas semanais).
§1º Aos cargos previstos nos incisos I, II e III será aplicado o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Guara-
puava.
§2º A taxa de administração de 2% (dois por cento) de que trata o artigo 41, §1º da Lei Complementar nº 012/2004, destinada 
exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do órgão gestor 
do regime próprio o qual arcará com o custo do pagamento da remuneração dos cargos criados no caput deste artigo.
§3º Nos casos em que a ausência dos servidores titulares dos cargos resulte na impossibilidade de continuidade e/ou manuten-
ção das atividades do GUARAPUAVA-PREV, o Poder Executivo Municipal poderá ceder um servidor efetivo para substituição 
temporária.”
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias do GUARAPUAVA PREV, ficando o 
Poder Executivo autorizado a fazer alterações necessárias no Plano Plurianual 2018-2021, na Lei das Diretrizes Orçamentárias 
e na Lei Orçamentária Anual dos anos respectivos.
Art. 3º Os casos omissos poderão ser regulamentados mediante Decreto do Poder Executivo.
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
I - DOS CARGOS 
Número de 
Vagas

Carga Horária Denominação Requisitos Vencimento Natureza 
do cargo

04 40 horas sema-
nais

Agente Admi-
nistrativo

Ensino médio completo R$1.940,63 Efetivo

01 40 horas sema-
nais

Contador Graduação em Curso Superior de 
Ciências Contábeis, com inscrição no 
CRC/PR.

R$4.290,65 Efetivo

01 20 horas sema-
nais

Procurador Graduação em Curso Superior de 
Direito, com inscrição na OAB/PR.

R$2.145,32 Efetivo

II - DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

AGENTE ADMINISTRATIVO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Executar tarefas relativas à anotação, redação, digitação, organização e digitalização de documentos, abertura e andamento 
de processos de concessão de benefícios; executar as atividades relacionadas com o preparo das folhas de pagamento de 
funcionários e beneficiários; organizar e manter o controle e guarda de documentos e informações; assegurar e agilizar o fluxo 
de trabalho administrativo do setor.
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ATRIBUIÇÕES:
•Manter o cadastro de servidores inativos, pensionistas e bene-
ficiários atualizados, de acordo com informações necessárias 
ao acompanhamento e controle da prestação de benefícios, 
em acordo com as normas estabelecidas; 
•Habilitar processos administrativos e cadastrar segurados e 
beneficiários;
•Executar as atividades relacionadas com os preparos da fo-
lha de pagamento do pessoal do Instituto de Previdência de 
Guarapuava, dos aposentados e dos pensionistas, efetuar os 
descontos previstos em lei ou autorizados e determina o seu 
encaminhamento;
•Executar as atividades relacionadas à concessão de bolsa 
educacional e estagiários, adotando as medidas legais e admi-
nistrativas cabíveis;
•Praticar atos de pessoal, em consonância com as diretrizes e 
normas em vigor e com as delegações recebidas;
•Auxiliar nos trabalhos da contabilidade do Instituto de Previ-
dência do Município de Guarapuava.
•Auxiliar nos processos de licitação e compras;
•Secretariar órgãos de direção, anotando e transmitindo reca-
dos, efetuando e atendendo ligações telefônicas, recepcionan-
do pessoas e prestando as informações solicitadas, controlan-
do horários de reuniões, entrevistas e auxiliando em assuntos 
diversos, a fim de atendê-los no cumprimento dos compromis-
sos;
•Anotar documentos recebidos e expedidos, transcrevendo 
para livros e formulários apropriados os dados necessários à 
sua identificação e encaminhando-os ao destinatário, para fa-
cilitar o controle e localização;
•Digitalizar documentos, memorandos, ofícios, relatórios, qua-
dros, projetos, contratos, atos, pareceres, resoluções, portarias 
e outros textos, apresentando-os na forma padronizada ou se-
guindo instruções, ou, mesmo a próprio critério e conferindo-os 
após a transcrição; 
• Efetuar revisão de documentos para digitar, verificando 
ortografia, pontuação e redação, a fim de melhorar estilo e cla-
reza dos textos;
•Controlar prazos, solicitando aos órgãos envolvidos a docu-
mentação pertinente, a fim de atender determinações; 
•Providenciar a convocação de reuniões, efetuando contatos 
pessoalmente ou por telefone com todos os participantes, in-
formando dia e horário, bem como posteriormente confirmando 
suas presenças; 
•Secretariar as reuniões, a fim de registrar as aprovações, de-
cisões e demais acontecimentos ocorridos na reunião;
•Redigir ata da reunião, através da análise e revisão das ano-
tações atentando para a redação e conteúdo, a fim de registrar 
as aprovações, decisões e demais acontecimentos ocorridos 
na reunião;
•Organizar e manter arquivo de documentos referentes ao ór-
gão, procedendo a classificação, etiquetagem e guarda dos 
mesmos, a fim de conservá-los e facilitar a consulta;
•Submeter documentos ao despacho da direção, seguindo as 
prioridades estabelecidas; 
•Requisitar material de expediente, serviços de manutenção e 
reparos de equipamentos das seções, preparar processos de 
viagem, providenciar cópias de documentos, preenchendo for-
mulários apropriados, coletando assinaturas e encaminhando 
aos setores competentes, a fim de atender as necessidades 
dos serviços;
•Efetuar a triagem de documentos, para envio ao arquivo cen-
tral, conforme instruções específicas internas e disposições 
legais. Receber e transmitir informações a direção e/ou a ou-
tros órgãos atendo-se ao seu conteúdo e ao caráter rigoroso, 
quando for o caso. Executar outras tarefas compatíveis com a 

função, determinadas pela chefia imediata.

CONTADOR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Organizar, coordenar e/ou executar 
os trabalhos inerentes a contabilidade, planejando e supervi-
sionando, orientando sua execução e participando dos mes-
mos, de acordo com elementos necessários ao controle da si-
tuação financeira, econômica e patrimonial da entidade.

ATRIBUIÇÕES
•Controlar a parte financeira do Instituto de Previdência, acom-
panhando e supervisionando as receitas recebidas, as despe-
sas realizadas;
•Efetuar os empenhos, liquidação e pagamento;
•Acompanhar e controlar as contas bancárias dos recursos fi-
nanceiros e aplicações do Instituto de Previdência;
•Alimentar os módulos de folha de pagamento, aposentadoria 
e pensão no SIAP, junto ao Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná;
•Encaminhar os processos ao Tribunal de Contas e acompa-
nhar o andamento;
•Alimentar o sistema CADPREV do Ministério da Previdência 
Social de acordo com normatização do Ministério da Previdên-
cia Social;
•Enviar os demonstrativos contábeis ao Ministério da Previdên-
cia Social conforme legislação vigente bem como efetuar todas 
as ações necessárias a fim de manter a regularidade da CRP 
– Certidão de Regularidade Previdenciária;
•Comunicar aos órgãos de direção as decisões do Tribunal de 
Contas;
•Supervisionar o sistema contábil, verificando de forma contí-
nua as contas e os registros em todas as áreas e promoven-
do a conciliação de saldos entre os controles contábeis, man-
tendo-os atualizados, bem como certificar-se da exatidão dos 
mesmos; 
•Acompanhar os trabalhos de contabilização de documentos, 
planejando os sistemas de registro, de operações e orientan-
do os serviços de classificação e processamento, bem como a 
análise e conciliação de contas, verificando a consistência dos 
resultados;
•Acompanhar a execução de planos de trabalho, controlando 
prazos e prestando orientação necessária, a fim de atingir me-
tas predeterminadas e atender as exigências legais; 
•Revisar contas e balancetes, verificando e comparando com 
dados com a documentação originária e analisando a classifi-
cação contábil, a fim de promover conciliação de saldos; 
•Elaborar fluxo de caixa, verificando receita e despesas previs-
tas para períodos determinados, analisando os valores calcula-
dos e emitindo o parecer complementar sobre a situação exis-
tente, a fim de manter controle das disponibilidades bancárias 
em função dos compromissos financeiros da entidade; 
•Acompanhar na legislação fiscal e tributária vigente, verifican-
do a aplicabilidade na área e transmitindo ao pessoal de exe-
cução através de instruções, a fim de possibilitar a atualização 
de rotinas e procedimentos, bem como o cumprimento da exi-
gência legal; 
•Assessorar as diversas áreas da entidade em assuntos refe-
rentes a normas e legislação pertinentes ao setor, orientando e 
esclarecendo dúvidas, a fim de que os trabalhos sejam elabo-
rados dentro das disposições vigentes; 
•Prestar informações contábeis, fiscais e auditoriais internas, 
pesquisando e apresentando os documentos solicitados, a fim 
de esclarecer assuntos pertinentes a área; 
•Assessorar a direção em questão financeiras, contábeis e fis-
cais, a fim de contribuir para correta elaboração de políticas e 
instrumentos de ação;
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•Analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da 
execução de contratos, convênios, acordos e atos que gerem 
direitos e obrigações, verificando a propriedade na aplicação 
dos recursos repassados, analisando cláusulas contratuais, 
dando orientações aos executores, a fim de assegurar o cum-
primento da legislação aplicável;
•Acompanhar o trabalho realizado pelo Comitê de Investimen-
tos financeiros incumbidos das aplicações financeiras;
•Planejar, programar, coordenar e realizar exames periciais e 
auditorias de rotina ou especiais, bem como orientar a organi-
zação de processos de tomada de contas, emitindo certificado 
de auditoria, com a finalidade de atender as exigências legais;
•Realizar estudo de impacto financeiro quando solicitado pelos 
Diretores e Conselhos;
•Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento 
de suas funções;
•Elaborar planilha de cálculo de revisão de proventos conforme 
solicitação da Procuradoria, Direção e/ou Conselhos;
•Executar outras tarefas compatíveis com o cargo e/ou com as 
necessidades da entidade.

PROCURADOR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar assessoria jurídica á Entida-
de representando-a em todos os atos judiciais e extrajudiciais 
em que esta for parte, autora ou ré, acompanhando processos, 
emitindo pareceres, redigindo e interpondo recursos e peti-
ções, para assegurar a esta os direitos pertinentes ou defender 
seus direitos no foro em geral em todas as estâncias.

ATRIBUIÇÕES: 
•Assessoria Jurídica na área de previdência municipal, incluin-
do análise da legislação vigente do RPPS, visando adequação 
as normas estabelecidas pelo Governo Federal;
•Elaboração de pareceres nos processos de aposentadoria e 
pensão, solicitados pelos segurados do regime próprio de pre-
vidência;
•Oferecer subsídios necessários para solucionar os recursos 
interpostos contra o regime próprio de previdência social;
•Elaboração de pareceres solicitados pelo diretor executivo da 
autarquia e Conselhos administrativo e fiscal, referente aos as-
suntos relacionados ao RPPS;
•Elaboração de defesa do RPPS junto ao Tribunal de Contas 
do Estado;
•Assessorar os diversos órgãos da entidade interpretando tex-
tos jurídicos e documentos, elaborando contratos, convênios e 
acordos, a fim de prevenir e resguardar os interesses da enti-
dade; 
•Representar a entidade em juízo, propondo, contestando e 
acompanhando processos, no foro em geral ou em todas as 
estâncias; 
•Examinar e emitir pareceres e informações sobre processos 
e expedientes administrativos, consultando leis e regulamen-
tações vigentes, a fim de determinar as disposições legais per-
tinentes que envolvam a matéria, praticando os demais atos 
necessários, a fim de assegurar interesses da entidade; 
•Prestar assessoramento jurídico em questões de natureza tra-
balhista, previdenciária, administrativa, constitucional, cível e 
outras que se façam necessárias na defesa dos interesses do 
Guarapuava Prev, examinando os respectivos processos para 
instruir juridicamente os despachos e decisões; 
•Assessorar a Entidade nas assinaturas de contratos, estudan-
do suas cláusulas, a fim de garantir sua viabilidade e legalidade 
das condições contratuais, alertando quanto a seus efeitos; 
•Elaborar procurações, escrituras e contratos em geral; 
•Contatar com entidades jurídicas públicas e privadas e pes-
soas físicas, para obtenção de informações ligadas a sua área 

de atuação; 
•Participar de comissões de sindicâncias e de procedimentos 
administrativos por determinação superior;
•Promover judicial ou extrajudicialmente a cobrança de dívidas 
provenientes de créditos do Instituto de Previdência de Guara-
puava;
• Estudar, redigir projetos de leis, justificativas de vetos, regu-
lamentos, contratos e outros documentos de natureza jurídica;
•Emitir parecer nos procedimentos licitatórios do Guarapuava 
Prev, em observância a legislação em vigor;
•Executar outras tarefas compatíveis com a função, determina-
das pela chefia imediata. 

LEI Nº 2857/2018
Cria o Programa de Combate ao Assédio Sexual no interior dos 
ônibus de transporte coletivo de passageiros do Município de 
Guarapuava/PR, e dá outras providências.
Autor: Professora Terezinha

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 criado, no Município de Guarapuava/PR, o Pro-
grama de Combate ao Assédio Sexual no interior dos ônibus 
de transporte coletivo de passageiros, consistente em ações 
afirmativas, educativas e repreensivas, a fim de coibir o as-
sédio sexual e a violência contra as mulheres, e incentivar a 
denúncia dos agressores.
Parágrafo único. Por assédio sexual entende-se o fato de 
constranger alguém por meio de palavras, comentários, gestos 
ou contatos físicos que possuam teor obsceno ou conotação 
sexual.
Art. 2º No interior de todos os ônibus de transporte coletivo de 
passageiros e nos terminais de passageiros deverão ser afixa-
dos adesivos padronizados com os dizeres “Assédio Sexual no 
Ônibus é Crime”.
§1º Os adesivos deverão ser confeccionados em tamanho não 
inferior a 29,7cm x 21,0cm.
§2º Os adesivos deverão estar em locais visíveis e informar o 
número do disque denúncia de violência contra as mulheres e 
os procedimentos a serem adotados em caso de assédio sexu-
al no interior dos ônibus de transporte coletivo de passageiros.
Art. 3º As imagens das câmeras de videomonitoramento e o 
sistema GPS desses ônibus, quando existentes, deverão ser 
disponibilizados às autoridades policiais para identificação dos 
assediadores e do exato momento do assédio sexual.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 21 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2862/2018
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$ 100.000,00 (cem mil reais) conforme especificado:
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Unidade Orça-
mentária

16.01 Secretaria Mu-
nicipal de Meio 
Ambiente

Classificação 
funcional

18.304.0014.2034 Programa de 
Proteção aos 
Animais

Natureza da des-
pesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

848

Valor R$ 100.000,00

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: 848 – Convênio nº 672/2018-
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, 25 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2863/2018
Altera a Lei nº 2515/2016, amplia a quantidade de cargos de 
Técnico em Enfermagem.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Altera o anexo I da Lei 2515/2016 e amplia a quantidade 
de vagas para o cargo de Técnico em Enfermagem: 

ANEXO I
RELAÇÃO DE CARGOS E VAGAS
I - NÍVEL TÉCNICO  
CARGO VAGAS
(...)
Técnico em Enfermagem 100
(...)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2864/2018
Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.087/2012.

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 caput do art. 1º da Lei Municipal nº 2087/2012, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a deno-
minar o Centro Municipal de Educação Infantil Vila Rebouças, 
localizado entre a Rua Luís Vicente Verlangieri, CEP 85.045-

090; Rua Riachuelo, CEP 85.040.360 e Rua Regente Feijó, 
CEP 85.040-350, como CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL MAMÃE MARGARIDA.”
Art. 2º As demais disposições da Lei Municipal nº 2087/2012 
permanecem inalteradas.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando disposições contrárias.

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2865/2018
Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.565/2016.

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 caput do art. 1º da Lei Municipal nº 2.565/2016, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a deno-
minar o Centro Municipal de Educação Infantil Lagoa Doura-
da, localizado na Rua Vila Velha s/nº, Bairro Boqueirão, como 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANASTÁCIA 
IVANSKI.”
Art. 2º As demais disposições da Lei Municipal nº 2.565/2016 
permanecem inalteradas.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando disposições contrárias.

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2866/2018
Concede título de Cidadão Honorário do Município de Guara-
puava, Estado do Paraná, ao Ilustríssimo Senhor Darcy Cag-
giano.
Autor: Danilo Dominico

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Concede Título de Cidadão Honorário do Município de 
Guarapuava ao Ilustríssimo Senhor Darcy Caggiano.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2867/2018
Declara de Utilidade Pública o CCLS - Clube de Corrida Lobos 
da Serra – Guarapuava-PR. 
Autor: Professora Terezinha   

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 declarado de utilidade pública a nível municipal 
o CCLS - Clube de Corrida Lobos da Serra – Guarapuava-
-PR, entidade sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob nº 
24.215.396/0001-52, com sede na Rua Desembargador Ernani 
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Guarita Cartaxo, nº 520, Sala 01, Bairro Alto da XV, Município 
de Guarapuava/PR, que tem como uma de suas finalidades 
promover a integração e o convívio social dos Corredores de 
Rua, proporcionando aos associados reuniões esportivas e so-
ciais.
Art. 2º A entidade acima distinguida, se obriga a publicar, se-
mestralmente, a demonstração da receita obtida e da despesa 
realizada no período anterior.
Art. 3º Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública 
caso a entidade distinguida:
I - deixar de apresentar, durante 03 (três) anos consecutivos, 
sem motivo justificado, o relatório semestral a que se refere o 
artigo 2º desta Lei; 
II - deixar ou se negar a prestar os serviços compreendidos nos 
fins estatutários para a qual foi constituída;
III - remunerar, sob qualquer forma, os membros da sua Di-
retoria ou conceder e distribuir lucros, bonificações ou outras 
vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário. 

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2868/2018
Denomina a Praça Pública, controle 5251540010, setor/qua-
dra/lote 448175/113/100, parte da matrícula 977 - SRI do 3° 
Ofício, entre a Avenida Alemanha e Avenida Padre Kasper na 
Colônia Jordãozinho, Distrito de Entre Rios, Guarapuava-PR 
de “Praça Jordãozinho”.
Autor: Celso Lara da Costa 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina a Praça Pública, controle 5251540010, setor/
quadra/lote 448175/113/100, parte da matrícula 977 - SRI do 3° 
Ofício, entre a Avenida Alemanha e Avenida Padre Kasper na 
Colônia Jordãozinho, Distrito de Entre Rios, Guarapuava-PR, 
de “Praça Jordãozinho”.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2869/2018
Estabelece critérios para isenção do pagamento da taxa de ins-
crição em concursos públicos e testes seletivos organizados 
pela Administração Pública Direta e Indireta do Município de 
Guarapuava. 
Autor: João Carlos Gonçalves  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Os editais de concurso público dos órgãos da adminis-
tração direta e indireta do Poder Executivo Municipal deverão 
prever a possibilidade de isenção de taxa de inscrição para o 
candidato que:
I - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto Fede-
ral nº 6.135, de 26 de junho de 2007; e

II - for membro de família de baixa renda, nos termos do Decre-
to Federal nº 6.135, de 2007. 
§1º A isenção mencionada no caput deverá ser solicitada me-
diante requerimento do candidato, contendo:
a) indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído 
pelo CadÚnico; e
b) declaração de que atende à condição estabelecida no inciso 
II do caput. 
§2º O órgão ou entidade executor do concurso público consul-
tará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade 
das informações prestadas pelo candidato. 
§3º A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previs-
tas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único 
do art. 10 do Decreto no 83.936, de 6 de setembro de 1979. 
Art. 2º O edital do concurso público definirá os prazos limites 
para a apresentação do requerimento de isenção, assim como 
da resposta ao candidato acerca do deferimento ou não do seu 
pedido. 
Parágrafo único.  Em caso de indeferimento do pedido, o can-
didato deverá ser comunicado antes do término do prazo pre-
visto para as inscrições. 
Art. 3º Esta lei também se aplica aos processos seletivos sim-
plificados para a contratação de pessoal por tempo determina-
do para atender à necessidade temporária de excepcional inte-
resse público, de que trata o art. 37, inciso IX, da Constituição. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revo-
gando a Lei Municipal nº 1995/2011 e demais disposições em 
contrário. 

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 6939/2018

DECRETOS
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PORTARIA Nº 622/2018

PORTARIAS

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 Trata-
mento de Saúde aos servidores:
I.Alessandra Castro de Deus, matrícula nº 17.895/0, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 11/09/2018 a 25/09/2018.
II.Amanda Guiné Finger, matrícula nº 17.805/5, Professor (a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 10/09/2018 a 09/10/2018.
III.Ana Harmatiuka Lopes, matrícula nº 6.657/5, Secretario (a) 
Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia de 03/09/2018.
IV.Anderson Vinicius Kugler Fadel, matrícula nº 16.082/2, 
Médico Generalista de Pronto Atendimento 40 horas, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o dia de 
13/09/2018.
V.Andreia da Aparecida Correia dos Santos, matrícula nº 
16.347/3, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
05/09/2018 a 06/09/2018. 
VI.Andreia de Fatima Freire Maia, matrícula nº 18.284/2, Edu-
cador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo o dia de 03/09/2018. 
VII.Beatriz Aparecida Protcz, matrícula nº 18.234/6, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o dia 10/09/2018.
VIII.Carina Aparecida Brayer Moreira, matrícula nº 14.720/6 
– 17.258/8, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo o período de 14/09/2018 
a 16/09/2018.
IX.Cilse de Fatima Cardoso Kunst, matrícula nº 15.005/3, Pro-
fessor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o dia de 03/09/2018.
X.Claudia Fatima de Quadros, matrícula nº 17.969/8, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 17/09/2018 a 18/09/2018.
XI.Debora Mendes Cardoso, matrícula nº 10.073/0, Agen-
te Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde,compreendendo o período de 01/09/2018 a 30/09/2018.
XII.Deise Maria de Oliveira Veras, matrícula nº 6.588/9, Enfer-
meiro, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreenden-
do o dia de 11/09/2018.
XIII.Dulciane Aparecida Nunes, matrícula nº 16.177/2, Profes-
sor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 05/09/2018 a 06/09/2018. 
XIV.Elisa Gracielle Dias da Motta, matrícula nº 15.791/0, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo o dia de 13/09/2018.
XV.Elisangela Storer Bertelli, matrícula nº 12.092/8, Professor 
(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 17/09/2018 a 18/09/2018.
XVI.Eliziane Aparecida Miecznikowski Bonassa, matrícula nº 
8.200/7 – 13.008/7, Professor (a), lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
11/09/2018 a 10/10/2018.
XVII.Elza Maria Sobrinho de Oliveira, matrícula nº 13.017/6, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-

ção e Cultura, compreendendo o dia de 12/09/2018.
XVIII.Erica de Fatima Ferreira, matrícula nº 12.960/7, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o dia de 17/09/2018.
XIX.Gracieli de Lima Calixto, matrícula nº 18.296/6, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o dia de 10/09/2018.
XX.Ivete Paiva, matrícula nº 7.611/2, Professor (a) de 5ª a 8ª 
Série, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia de 13/09/2018.
XXI.Izabel Cristina Verdasca de Lima, matrícula nº 7.901/4, 
Farmacêutico Bioquímico, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o período de 05/09/2018 a 06/09/2018. 
XXII.Joanice Matoso dos Santos, matrícula nº 9.752/7, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 10/09/2018 a 
08/10/2018.
XXIII.Joblaiana Carraro, matrícula nº 14.417/7 – 16.947/1, Pro-
fessor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o dia de 10/09/2018.
XXIV.Jocemara da Silva, matrícula nº 15.984/0, Educador (a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia de 17/09/2018.
XXV.Josane Goreti Maziero, matrícula nº 7.024/6, Cirurgião 
Dentista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo o dia de 14/09/2018.
XXVI.Juliana Aparecida Jacomel, matrícula nº 14.645/5, Pro-
fessor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 31/08/2018 a 01/09/2018.
XXVII.Juliane Maria Rocha, matrícula nº 17.600/1, Servente de 
Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 13/09/2018 a 14/09/2018.
XXVIII. Karen Cristina dos Santos Karpinski de Oliveira, matrí-
cula nº 16.328/7, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo o dia de 12/09/2018.
XXIX. Kathleen Pawlas Siqueira, matrícula nº 18.303/2, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 10/09/2018 a 
12/09/2018.
XXX. Keyla Kruger Petrechen, matrícula nº 16.803/3, Edu-
cador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 02/09/2018 a 
03/09/2018.
XXXI. Leticia Larsson Pereira, matrícula nº 16.198/5, Profes-
sor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação, compre-
endendo o período de 04/09/2018 a 05/09/2018.
XXXII. Loriane Quitéria Ferreira Guerreiro, matrícula nº 
15.044/4 – 17.001/1, Professor (a), lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 
14/09/2018.
XXXIII. Maria Francisca da Cruz Santos, matrícula nº 13.031/1 
– 15.940/9, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo o período de 03/09/2018 
a 05/09/2018.
XXXIV. Marielle Mota dos Santos Lascosk Arenhart, matrícula 
nº 13.044/3, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo o dia de 17/09/2018.
XXXV. Maristela Delfino dos Santos, matrícula nº 14.893/8, 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, compreendendo o dia de 17/09/2018. 
XXXVI. Mariza Helena Weyand Banhuk, matrícula nº 10.463/9, 
Supervisora Pedagógica, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo o dia de 14/09/2018.
XXXVII. Michelle Hul Fiuza Maciel, matrícula nº 18.083/1, Edu-
cador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo o dia de 13/09/2018.
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XXXVIII.Nerli Aparecida de Cristo, matrícula nº 9.769/1, Aten-
dente Social, lotada na Secretaria de Assistência e Desenvolvi-
mento Social, compreendendo o dia de 14/09/2018.
XXXIX. Nilceia Tomazi Medeiros da Rosa, matrícula nº 
16.041/5, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
13/09/2018 a 15/09/2018.
XL.Raquel Aparecida Oliveira, matrícula nº 15.781/3, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o dia de 14/09/2018.
XLI.Rita de Cassia Paixão, matrícula nº 16.989/7, Professor 
(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia de 14/09/2018.
XLII.Sandra de Siqueira Souza, matrícula nº 16.429/1, Educa-
dor (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia de 12/09/2018. 
XLIII.Soeli Djubatie, matrícula nº 17.284/7, Professor (a), lota-
da na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreen-
dendo o dia de 13/09/2018.
XLIV.Walderez Aparecida Maier, matrícula nº 9.318/1, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 17/09/2018 a 21/09/2018.
XLV.Zilmari Grisard Xavier, matrícula nº 14.782/6, Professor 
(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia de 31/08/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 14 de Setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 623/2018
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.Ana Lucia Ribeiro Carvalho Michalak, matrícula nº 11.344/1, 
Farmacêutico Bioquímico, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o dia de 14/09/2018.
II.Anderson Vinicius Kluger Fadel, matrícula nº 16.082/2, Mé-
dico Generalista de Pronto Atendimento 40 horas, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o dia de 
18/09/2018.
III.Cheila dos Santos Betz, matrícula nº 13.160/1, Educador (a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia de 19/09/2018.
IV.Danielle Alvaristo Ribeiro Oliveira, matrícula nº 17.166/2, Au-
xiliar de Saúde Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 18/09/2018 a 22/09/2018.
V.Dirce Maceno Dreviski, matrícula nº 8.302/0 – 11.784/6,Su-
pervisora Pedagógica – Professor (a), lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 
10/09/2018.
VI.Edeni do Rocio de Souza, matrícula nº 15.255/2, Agente Co-
munitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o dia de 19/09/2018.
VII.Emilia Terezinha de Souza, matrícula nº 15.705/8, Serven-
te de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia de 19/09/2018.

VIII.Larissa Lais de Lara, matrícula nº 17.490/4, Educador (a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 06/09/2018 a 05/10/2018.
IX.Leoni Aparecida Schimiloski, matrícula nº 14.215/8, Auxi-
liar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o dia de 14/08/2018.
X.Luciana Stadler, matrícula nº 16.809/2, Educador (a) Infantil, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia de 19/09/2018 a 20/09/2018.
XI.Marcia Jorgete Harmuch Roloff, matrícula nº 12.319/6, En-
fermeiro, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo o dia de 10/09/2018.
XII.Marcia Muller Reis, matrícula nº 8.889/7, Fonoaudiólogo, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o 
período de 11/09/2018 a 14/09/2018. 
XIII.Mariel de Oliveira Gaspar, matrícula nº 13.961/0 – 
17.770/9, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 03/09/2018 a 
07/09/2018. 
XIV.Marisa Bileck Toledo, matrícula nº 11.594/0 - 13.068/0, Pro-
fessor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra, compreendendo o dia 10/09/2018.
XV.Neivonete Aparecida Meira Santos, matrícula nº 12.213/0, 
Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o dia de 01/08/2018.
XVI.Patricia Marcondes Rogato da Silveira matrícula nº 
18.180/3, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 03/09/2018.
XVII.Patricia Simone Otto, matrícula nº 13.981/5, Educador (a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 18/09/2018 a 20/09/2018.
XVIII.Patrice Aparecida Martins de Oliveira, matrícula nº 
15.066/5, Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, compreendendo o dia de 18/09/2018.
XIX.Rosane da Aparecida da Silva Bayer de Lima, matrícula nº 
16.749/5, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, compreendendo o dia de 18/09/2018.
XX.Rosangela Felchak Pereira Moura, matrícula nº 8.505/7 – 
11.643/2, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 31/07/2018 a 
29/08/2018.
XXI.Sandra Aparecida Guerra, matrícula nº 8.094/2 – 12.508/3, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia de 18/09/2018.
XXII.Silvana Aparecida de Araujo Vieira, matrícula nº 17.531/5, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia de 11/09/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 19 de Setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 624/2018
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.Bianca Pereira de Cristo, matrícula nº 15.950/6, Educador (a) 
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Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 21/09/2018 a 02/10/2018.
II.Elisangela Mara Silva Bilek, matrícula nº 16.066/0, Técnico 
Controle Interno, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, 
compreendendo o período de 21/09/2018 a 11/10/2018.
III.Jaqueline Hild da Cruz, matrícula nº 14.932/2, Agente Co-
munitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 03/09/2018 e 12/09/2018 a 
11/11/2018.
IV.Janaina Staben Oliveira, matrícula nº 15.224/2, Agente Co-
munitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 03/09/2018 a 04/10/2018.
V.Lenira Tamanini, matrícula nº 12.536/9 – 14.587/4, Profes-
sor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 12/09/2018 a 16/09/2018.
VI.Leusangela Aparecida de Andrade, matrícula nº 12.903/8, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 11/09/2018 a 
25/09/2018.
VII.Lucinda Maria de Oliveira, matrícula nº 16.866/1, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 20/09/2018 a 26/09/2018.
VIII.Madalena Leschuk Lemes, matrícula nº 16.717/7, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 19/09/2018 a 21/09/2018. 
IX.Marcia Fabricio Kultz, matrícula nº 13.926/2 – 14.541/6, Pro-
fessor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 31/08/2018 a 29/09/2018
X.Mariel de Oliveira Gaspar, matrícula nº 13.961/0, Profes-
sor (a), lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra, compreendendo o período de 10/09/2018 a 14/09/2018 e 
17/09/2018 a 18/09/2018.
XI.Marta Zemirmann, matrícula nº 15.197/1, Agente Comunitá-
rio de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 17/09/2018 a 26/10/2018.
XII.Roberta Ferraz Martins, matrícula nº 16.415/1, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 13/08/2018, 29/08/2018, 
11/09/2018 a 14/09/2018 e 18/09/2018.
XIII.Terezinha de Jesus Silva Abreu, matrícula nº 12.357/9, Au-
xiliar de Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 27/08/2018 a 31/08/2018.
XIV.Zilda de Fatima Kulak Oliveira, matrícula nº 16.371/6, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 13/09/2018 a 17/09/2018 e 
21/09/2018 a 11/10/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 20 de Setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 625/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 134, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

                                    R E S O L V E 

Art. 1º Conceder Licença Maternidade, às servidoras:
I.Angela Mendes Mikolojveski, matrícula n.º 16.398/8, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 18/09/2018 a 16/03/2019.

II.Daiana Felski Siqueira Ferras, matrícula n.º 13.865/7, Profes-
sor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 03/09/2018 a 01/03/2019.
III.Silvia Helena Tarcheski Alves, matrícula n.º 13.601/8, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 23/08/2018 a 
18/02/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a ata de cada licença.

Guarapuava, 21 de Setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 626/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 67, da Lei Complementar Municipal 
n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade aos servidores:
I.Angela Mendes Mikolojveski, matrícula n.º 16.398/8, Educa-
dor (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura.
II.Daiana Felski Siqueira Ferras, matrícula n.º 13.865/7, Profes-
sor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
III.Silvia Helena Tarcheski Alves, matrícula n.º 13.601/8, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 21 de Setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 669/2018
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 Autorizar ao servidor Mario de Jesus Vedoia da Silva, 
CNH nº 02373254819, lotada na Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social, para dirigir veículos leves 
oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em ra-
zão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades 
e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do 
termo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de de-
zembro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Por-
taria nº 669/2018, declaro que estou ciente das disposições 
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determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, ______ de _____________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 692/2018
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 Altera o inciso XXXIV do art. 1º da Portaria nº 185/2018, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º.............................
(...)
XXXIV – Meri Terezinha Beckers, matrícula 16239-6, CMEI 
Planalto;
(...)”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 17 de setembro de 2018.
           

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 695/2018
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 Autorizar à servidora Anahy Andrade Bianco, CNH nº 
04795216957, lotada na Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social, para dirigir veículos leves oficiais 
do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da ne-
cessidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribui-
ções inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de 
responsabilidade anexo, com validade até 31 de dezembro de 
2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 19 de setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Por-
taria nº 695/2018, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor 
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atu-
alizada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, _______ de ____________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 696/2018
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.Adalise de Rezende, matrícula nº 18.251/6, Educador (a) In-
fantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 31/08/2018 a 13/09/2018.
II.Alexandre Barros de Carvalho, matrícula nº 10.927/4, Cirur-
gião Dentista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 12/09/2018 a 11/10/2018.
III.Angela Mendes Mikolojveski, matrícula nº 16.398/8, Educa-
dor (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 03/09/2018 a 09/09/2018 
e 11/09/2018 a 17/09/2018.
IV.Daiane Prestes, matrícula nº 17.080/1, Servente de Limpe-
za, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo 
o período de 06/09/2018 a 25/09/2018.
V.Elaine Kruger Cherato Monteiro, matrícula nº 9.928/7, Aten-
dente ao Educando, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 14/09/2018 a 
23/09/2018.
VI.Francine Franco, matrícula nº 18.278/8, Educador (a) Infan-
til, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com-
preendendo o período de 03/09/2018 a 07/09/2018.
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VII.Gessica Soares de Carvalho, matrícula nº 18.326/1, Edu-
cador (a) Infantil, lotado na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 03/09/2018 a 
06/09/2018.
VIII.Gisele Maria de Cristo Santos, matrícula nº 12.549/0, Pro-
fessor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 30/08/2018 e 28/09/2018.
IX.Giselle Cordeiro, matrícula nº 13.058/3 – 14.537/8, Profes-
sor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 20/09/2018 a 19/10/2018.
X.Itamara Freitas de Oliveira, matrícula nº 16.927/7, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 10/09/2018 a 19/09/2018.
XI.Izabel Cristina Kloster, matrícula nº 10.376/4, Professor (a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 12/09/2018 a 21/09/2018.
XII.Jucimara de Lima dos Santos, matrícula nº 14.745/1, Pro-
fessor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 11/09/2018 a 21/09/2018.
XIII.Marcus Braga Junior, matrícula nº 16.744/4, Servente de 
Limpeza, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 04/09/2018 a 06/09/2018 e 
10/09/2018.
XIV.Rosangela Cristina Ribas, matrícula nº 17.240/5, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 
compreendendo o período de 03/09/2018 a 06/09/2018.
XV.Terezinha Aparecida Martins Santos, matrícula nº 17.603/6, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 30/08/2018 a 
15/09/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 21 de Setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 711/2018
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 nº 586/2018 e 
exclui a gratificação de encargo especial de merendeira da ser-
vidora Rosangela de Fatima O. Marchioro, matrícula nº 16872-
6, a partir de 01 de setembro de 2018. 
Art. 2º Revoga o inciso II do art. 1º da Portaria nº 586/2018 
e exclui a gratificação de encargo especial de merendeira da 
servidora Daiane Vieira Forte, matrícula nº 16349-0, a partir de 
01 de setembro de 2018. 
Art. 3º Revoga o inciso XXVIII do art. 1º da Portaria nº 327/2018 
e exclui a gratificação de encargo especial de merendeira da 
servidora Eleda de F. Ribaski da Silva, matrícula nº 15701-5, a 
partir de 01 de setembro de 2018. 
Art. 4º Revoga o inciso XXXVIII do art. 1º da Portaria nº 
327/2018 e exclui a gratificação de encargo especial de me-
rendeira da servidora Fatima Pereira dos Santos, matrícula nº 
131822, a partir de 01 de setembro de 2018. 
Art. 5º Revoga o inciso CXLVIII do art. 1º da Portaria nº 
327/2018 e exclui a gratificação de encargo especial de me-
rendeira da servidora Vanuza Moreira da Rosa, matrícula nº 
158283, a partir de 01 de setembro de 2018. 
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de setembro de 2018.

Guarapuava, 24 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 712/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores abaixo para exercerem o en-
cargo especial de merendeira, junto a Secretaria de Educação 
e Cultura, a partir de 01 de setembro de 2018, nos termos do 
inciso VII do artigo 79A, Lei Complementar 060/2016, alterada 
pela Lei Complementar 085/2017:
I – Evelise Queiros de Oliveira, matrícula nº 16375-9
II – Lourdes Aparecida de Paula do Valle Lima, matrícula nº 
16740-1;
III – Marcia de Souza, matrícula 17304-5;
IV – Rosana de Fátima Volochati, matrícula 17674-5;
V – Roseli Terezinha da Rosa Silva, matrícula 13402-3;
VI – Silvana Ramos da Silva, matrícula nº 15816-0;
VI – Susana de Fátima J. Dzubatie, matrícula 15787-2.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de setembro de 2018.

Guarapuava, 24 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 713/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar a servidora Erondina Kaminski Carvalho, ma-
trículas nº 10305-5 e nº 11788-9, para exercer a função de 
Chefe de Divisão de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano, junto a 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 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, 24 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 721/2018
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 530/2018, dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias, 
a partir de 17 de setembro 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, 
retroagindo seus efeitos legais a 17 de setembro de 2018.
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Guarapuava, 25 de setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 722/2018
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 662/2018, dilação de prazo por mais 60 (sessenta) 
dias, a partir de 03 de outubro 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, 
produzindo efeitos legais a partir de 03 de outubro de 2018.

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 723/2018
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 setembro 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, 25 de setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 724/2018
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 Processo Administrativo, ins-
tituída pela Portaria nº 326/2018, dilação de prazo por mais 30 
(trinta) dias, a partir de 25 de setembro 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, 
retroagindo seus efeitos legais a 25 de setembro de 2018.

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

LICITAÇÕES
AVISO DE PRORROGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 14/2018
O Município de Guarapuava, Estado do Paraná, através do 
Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autori-
zado, torna pública a PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTU-
RA DA TOMADA DE PREÇOS N° 14/2018, que tem por objeto 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INS-
TALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 
ARCONDICIONADO E TUBULAÇÕES DE AR. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.” pelo motivo de erro na data preten-
dida para o certame.
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 
Dia 15 de outubro de 2018, até às 09h00min, no Protocolo Ge-
ral da Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR. 
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 15 de outubro de 
2018, às 09h30min.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus 
anexos poderão ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link ‘editais de licitações’.
Guarapuava, 25 de setembro de 2018. 
PUBLIQUE-SE. 

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos 

DIEGO VOLFF
Presidente da Comissão de Licitações

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 230/2018

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Formalização de Contratos, devidamente autorizado, 
torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO n.º: 342/2018
OBJETO: Registro de Preços para eventual Aquisição de Tata-
mes - 40% FUNDEB - 25% Demais Impostos Vinculados - 5% 
Sobre Transferências Constitucionais - Recurso Livre. Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Decretos 
Municipais n.º 1.168/2006, 1.447/2007 e 6.320/2017, e Lei 
Complementar 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá Das 08h45 até 
às 08h59 do dia 11/10/2018.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00 do 
dia 11/10/2018.
PREGOEIRO: WAGNER HENRIQUE DOS SANTOS
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Formalização 
de Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – 
CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de 
segunda a sexta-feira, das 13h às 17h00.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: 
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo, será observado o horário 
de Brasília (DF).
Guarapuava, 19 de setembro de 2018.

PUBLIQUE-SE.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

Gerente de Licitações e Formalização de Contratos
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO 
JORDÃO - CRJ

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N.º 006/2018

PROCESSO n.º 022/2018

Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços 
para o CRJ.
O Diretor Presidente do CRJ, no uso das atribuições que lhes 
são conferidas pelo Estatuto, com base no Artigo 26 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, bem como no Parecer Jurídico, fls.35/42, 
RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação, no valor total de 
R$5.056,71 (Cinco mil e cinquenta e seis reais e setenta e um 
centavos), para a contratação da Empresa PARANÁ EQUIPA-
MENTOS S.A, inscrita no CNPJ sob n.º 76.527.951/0005-09.

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 20 de Setembro de 2018.

ITACIR JOSÉ VEZARRO
Diretor Presidente - CRJ

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N.º 007/2018

PROCESSO n.º 024/2018

Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços 
para o CRJ.
O Diretor Presidente do CRJ, no uso das atribuições que lhes 
são conferidas pelo Estatuto, com base no Artigo 26 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, bem como no Parecer Jurídico, fls.58/72, 
RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação, no valor total de 
R$10.532,80 (Dez mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta 
centavos), para a contratação da Empresa SHARK MAQUI-
NAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 
06.224.121/0006-08.

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 20 de Setembro de 2018.

ITACIR JOSÉ VEZARRO
Diretor Presidente - CRJ

DEPARTAMENTO DE CONTADORIA GERAL
SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 015/2017

               
SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 015/2017 
QUE FAZEM O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TURISMO e a CEN-
TRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUA-
RAPUAVA – CARMUG.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777 - Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CESAR AUGUSTO 
CAROLLO SILVESTRI FILHO, CPF nº 032.157.469-99 e, de 
outro lado, a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MU-
NICÍPIO DE GUARAPUAVA - CARMUG, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Avenida Sebastião de Camargo 
Ribas, 2.124 sala 08, CEP 85055-000, em Guarapuava, Es-

tado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 10.249.898/0001-90, 
neste ato representada por sua presidente, senhora LEDANI 
APARECIDA FERRI GHILARDI, brasileira, natural de Guarapu-
ava, Estado do Paraná, casada, agropecuarista, portadora da 
Cédula de Identidade Civil RG nº 5.263,923-9, expedida pelo 
Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF/MF sob nº. 
612.471.969-87, residente e domiciliada na localidade de São 
Pedro – Distrito do Guairacá – Guarapuava-PR, CEP 85.100-
000, de ora em diante denominados simplesmente MUNICÍPIO 
e ENTIDADE, respectivamente, partes que resolvem celebrar 
o SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 015/2017 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA
Altera a Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira do Termo de 
Fomento N° 015/2017, que passa a ter a seguinte redação:
“Parágrafo Primeiro: O Município repassará à ENTIDADE até 
o valor de R$ 547.820,00 (Quinhentos e quarenta e sete mil, 
oitocentos e vinte reais), que deverá ser depositado e movi-
mentado em conta específica (Banco do Brasil – Agência 0299-
2 – Conta corrente Nº 88.941-5) e utilizado conforme Plano 
de Aplicação constante no plano de Trabalho apresentado e 
aprovado pelo Município.”

CLÁUSULA SEGUNDA 
Altera a Cláusula Segunda Termo de Fomento N° 015/2017, 
que passa a ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS

O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 
547.820,00 (Quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e 
vinte reais), sendo liberado conforme Plano de Trabalho apre-
sentado pela CARMUG. 
Parágrafo Primeiro: Para receber o repasse a ENTIDADE de-
verá apresentar Recibo de Pagamento Mensal além dos docu-
mentos constantes nos artigos 38 e 39 do Decreto Municipal 
5863 e registrar mensalmente as informações necessárias no 
Sistema Integrado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
– SIT.
Parágrafo Segundo: A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada em Con-
ta Corrente específica para este Termo de Fomento, sendo: 
Banco do Brasil – Agência 0299-2 – Conta corrente Nº 88.941-
5
Parágrafo Terceiro: É de responsabilidade exclusiva da EN-
TIDADE o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciá-
rios, fiscais e comerciais relativos ao seu funcionamento e ao 
adimplemento do termo de fomento, não se caracterizando res-
ponsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública 
pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto 
da parceria ou restrição à sua execução. 
Parágrafo Quarto: As parcelas dos recursos transferidos se-
rão liberadas em estrita conformidade com o cronograma de 
desembolso aprovado pelo Município. As parcelas serão reti-
das até o saneamento, se houverem impropriedades previstas 
no Art. 48 da Lei 13019/2014, itens I, II e/ou III.”

CLÁUSULA TERCEIRA 
Altera a Cláusula Terceira do Termo de Fomento N° 015/2017, 
que passa a ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
30 de novembro de 2018, oficializado após a data da assinatu-
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ra de ambas as partes.”

CLÁUSULA QUARTA: 
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do 
Termo de Fomento 015/2017.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma.

Guarapuava, 19 de setembro de 2018.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ADEMIR FABIANE

Secretário Municipal de Agricultura

CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA - CARMUG

LEDANI APARECIDA FERRI GHILARDI
Presidente da CARMUG

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXTRATO - JUSTIFICATIVA DA NÃO REALIZAÇÃO DO 
CHAMAMENTO PÚBLICO –ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMI-

GOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAPUAVA – APAE

OBJETO: TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A ENTI-
DADE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS DE GUARAPUAVA - APAE.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 29 da Lei n.º 13.019/2014.

ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS 
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAPUAVA - 
APAE.
CNPJ: 75.643.585/0001-67

VALOR REPASSE: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS
DESPESA REGISTRADA: 33.50.43.99.99 – Demais Entidades 
do Terceiro Setor
PERÍODO: 10 de 2018 à agosto de 2019.

JUSTIFICATIVA:
Considerando as diretrizes da Lei n.º 13.019/2014 estabelece a 
não obrigatoriedade de realização de chamamento público nos 
casos de emenda parlamentar, ato respaldado pela mesma lei, 
em seu art. 29. 
Considerando que a ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAPUAVA - APAE é uma Orga-
nização da Sociedade Civil do Município de Guarapuava que 
atende o Serviço de Proteção Social Básica, conforme tipifica-
ção de serviços socioassistenciais.
Considerando que a entidade encontra-se devidamente ins-
crita no Conselho Municipal de Assistência Social, bem como 
devidamente cadastrada no CNAES.
O Plano de Ação tem como objetivo promover a autonomia, a 
inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
com deficiência e suas famílias através de ações especializa-
das visando o enfrentamento e a superação das situações vio-

ladoras de direitos.
A entidade possui capacidade técnica e operacional, além de 
ter estabelecido vínculo com os usuários e a rede local do terri-
tório, é a única entidade que presta um serviço voltado aos de-
ficientes visuais do município, diante do exposto as atividades 
em comento não podem sofrer descontinuidade, sob o risco de 
ocasionar prejuízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias.
Guarapuava, 24  de setembro de 2018.

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social
Presidente do Fundo Municipal para a Infância e Adoles-

cência – FIA MUNICIPAL
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