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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 07 de novembro de 2018
Veiculação: 07 de novembro de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1461

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 7003/2018
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DECRETO Nº 7004/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art.1º Designar o senhor Antônio Carlos Martini Mino, para responder como Presidente Interino da Fundação de Proteção Espe-
cial da Juventude e Infância-Fundação Proteger, no período de 05 a 19 de novembro de 2018, em razão da ausência da Presi-
dente da Fundação Proteger, Sra. Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus  efeitos legais a partir de 05 de novembro de 
2018.

Guarapuava, 07 de novembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 824/2018

PORTARIAS

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 o servidor Nilton Luis Zaroski, CNH nº 00760535034, lotado na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social, para dirigir veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional 
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exigida pelas responsabilidades e atribuições 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, 07 de novembro 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 Portaria nº 824/2018, declaro que estou ciente das disposições deter-
minadas 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 pagamento 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 atualizada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o 
presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de ___________________ de ____________.

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