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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 20 de novembro de 2018
Veiculação: 20 de novembro de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1468

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 097/2018

LEIS

Altera, revoga e inclui dispositivos da Lei Complementar nº 060/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Inclui o § 3º ao art. 55 da Lei Complementar nº 060/2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 55. ...
§3º As vantagens pecuniárias de caráter permanente incidirão como base de contribuição previdenciária, sendo seu desconto 
realizado de forma compulsória.”

Art. 2º Acrescenta o art. 81-A a Subseção III, da Seção III, do Capítulo II, do Título III da Lei Complementar nº 060/2016, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 81-A. Ao servidor que for convocado para atuar como fiscal de prova, nos dias de aplicação dos processos seletivos sim-
plificados e concursos realizados pelo Muncípio, será concedida a gratificação no valor de R$ 100,00 (cem reais) pelo dia traba-
lhado.”

Art. 3º Altera a redação do caput, revoga os incisos I, II, III, inclui os incisos IV, V, VI, VII, altera o §1º e altera o §3º, todos do 
art. 105 da Lei Complementar nº 060/2016, alterado pela Lei Complementar nº 063/2016, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art. 105. A Gratificação Especial para Médico – GEM será paga:
I – Revogado.
II – Revogado.
III – Revogado.
IV - Para o médico lotado em Unidade Básica de Saúde – UBS no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento 
base, se cumulativamente:
a) comprovar cumprimento de carga horária igual a 40h (quarenta horas) semanais no local lotado; e
b) cumprir efetivamente as metas estabelecidas pela Secretaria de Saúde, a serem regulamentadas por decreto municipal.
V – Para o médico que realiza plantões nas unidades de Urgência, Emergência e SAMU, da seguinte forma:
a) na proporção de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, quando totalizar 24 (vinte e quatro) horas de plantão em dias 
de semana ou nos finais de semana, feriados e recessos durante o mês;
b) na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento base, quando totalizar 24 (vinte e quatro) horas de plantão, ex-
clusivamente em finais de semana, feriados e recessos durante o mês;
c) na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento base, quando totalizar 48 (quarenta e oito) horas de plantão 
conforme estipulado nas as alíneas a e b deste inciso.
VI – Para o médico especialista em pediatria e ginecologia/obstetrícia na proporção de 50% (cinquenta por cento) quando exer-
cerem as referidas especialidades nas Unidades Básicas de Saúde ou Unidades de Saúde 24 Horas, com cumprimento de no 
mínimo 20 (vinte) horas semanais, cumulativamente com o cumprimento das metas estipuladas em Decreto.”
§1º Revogado.
§2º...
§3º O servidor somente fará jus às gratificações de que trata esse artigo caso cumpra sua carga horária diária, fixada em lei, para 
seu cargo, no local de sua lotação.
§4º A gratificação prevista nos incisos IV e VI deste artigo será paga 60 (sessenta) dias após a publicação do Decreto que esta-
belece as metas a serem atingidas pelos médicos.”

Art. 4º Altera as alíneas a e b e acrescenta o inciso III ao art. 164 da Lei Complementar nº 060/2016, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 164. ...
II - ..:
a) Casamento, devidamente comprovado;
b) falecimento de cônjuge, companheiro(a), pais, madrasta e ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela, e irmãos, 
desde que devidamente comprovado.
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III - Por 02 (dois) dias quando ocorrer o falecimento de avós, tios e sobrinhos, desde que devidamente comprovado.”

Art.5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 20 de novembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO Nº 7016/2018



20 de novembro de 2018, Veiculação 20/11/18 Ano XXIV - Nº 1468 Boletim Oficial do Município -  3

DECRETO Nº 7017/2018
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FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 117/2018

O Presidente Interino da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, no município de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E
Art. 1º – Revogar a Portaria nº 082/2017, a qual designa a servidora Vanessa Elaine Valgoi Vilczak, cargo Atendente Social,  para 
exercer a função gratificada de Coordenador de Unidade de Acolhimento do  Berçário Municipal, a partir de 13 de novembro de 
2018.
Art. 2º– Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 13 de novembro de 
2018.
Guarapuava, 20 de novembro de 2018.

ANTÔNIO CARLOS MARTINI MINO
 Presidente Interino
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PORTARIA Nº 118/2018
O Presidente Interino da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, no 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 Sandra de Lima Chimiloski, car-
go Auxiliar de Unidade,  para exercer a função gratificada de 
Coordenador de Unidade de Acolhimento do  Berçário Munici-
pal, a partir de 14 de novembro de 2018.
Art. 2º– Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos legais a partir de 14 de novembro 
de 2018.

Guarapuava, 20 de novembro de 2018.

ANTÔNIO CARLOS MARTINI MINO
Presidente Interino

PORTARIA Nº 119/2018
O Presidente Interino da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, no 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 – Revogar as Portarias nº 012/2018, 021/2018 e 
060/2018, as quais designam servidores para exercerem  fun-
ção gratificada de Tempo Integral , na proporção de 50% (cin-
quenta) por cento a, a partir de 01 de novembro de 2018.
Art. 2º– Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01 de novembro 
de 2018.

Guarapuava, 20 de novembro de 2018.

ANTÔNIO CARLOS MARTINI MINO
Presidente Interino

CÂMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 41/2018
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Retificar o Decreto 21/2017 que nomeou a servidora IZA-
BELLE DONNER MICHELC, portadora da RG nº. 12.713.922-
9 e CPF 101.168.299-07, para exercer o cargo em comissão 
de Assessora de Gabinete Parlamentar, retificando-se para o 
cargo de Coordenadora de Gabinete Parlamentar, tendo remu-
neração pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 61/2016, lotada 
no gabinete parlamentar do Ver. Valdemar dos Santos.   
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para ade-
quação final; redação, tais como requerimentos, projetos de 
leis, correspondências, atendimento ao público, agendamento 
de reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 
internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 

prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e progra-
mas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura 
com efeitos retroativos a 01/11/2018, revogando-se por este 
ato o Decreto 21/2017 e as disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 19 de novembro de 2018.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 42/2018
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        

Art. 1º Retificar o Decreto 20/2017 que nomeou a servidora 
LUCIANA DE FATIMA DE CAMPOS MAIERON, portadora da 
RG nº. 8.110.876-5 e CPF 005.111.919-60, para exercer o car-
go em comissão de Coordenadora de Gabinete Parlamentar, 
retificando-se para o cargo de Assessora de Gabinete Parla-
mentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da 
LC 61/2016, lotada no gabinete parlamentar do Ver. Valdemar 
dos Santos.  
  
Art. 2º O cargo de Assessora de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Desempenhar funções internas e ex-
ternas, segundo diretrizes e orientação superior do vereador 
responsável ou superior; minutar projetos de lei, resoluções, 
emendas parlamentares e as respectivas justificativas, enca-
minhando os mesmos ao Departamento legislativo para a cor-
reta formatação e inserção nos sistemas legislativos, visando 
a tramitação legal; executar trabalhos de redação e resumo de 
acompanhamento de reuniões e comissões; auxiliar na reali-
zação de pesquisas, estudos e elaboração de informações de 
interesse do Gabinete; elaborar pedidos de informação e res-
pectivas repostas, colaborar na organização de audiências pú-
blicas ou reuniões que devam ser promovidas pelo Vereador; 
auxiliar nos processos legislativos de interesse e autoria do 
gabinete, tais como requerimentos, projetos de leis, correspon-
dências, atendimento ao público, e outras funções correlatas 
de assessoramento, entre outras, desempenhar funções inter-
nas e externas, seguindo orientação superior; efetuar serviços 
de recepção no gabinete da presidência; redação, digitação, 
organização de arquivos , indicações e pedidos do presidente 
na qualidade de vereador; expedir convites e anotar todas as 
providências necessárias ao assessoramento formal do parla-
mentar; promover o registro de nome e endereço completo de 
autoridades, lideranças e cidadãos de interesse do vereador.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura 
com efeitos retroativos a 01/11/2018, revogando-se por este 
ato o Decreto 20/2017 e as disposições em contrário.
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Gabinete da Presidência, em 19 de novembro de 2018.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

PORTARIA Nº 56/2018
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores Silmara Farrem Machado, matrí-
cula funcional 350-1, Larissa Aparecida Slompo, matrícula fun-
cional 357-1 e Kauê Hansen Gapski Pereira, matrícula 373-1 
para que sob a coordenação da primeira componham a Comis-
são Permanente de Controle Interno conforme art. 162 da Lei 
Complementar 061/2016. 
Art. 2º A Comissão Permanente de Controle de Interno, sob a 
responsabilidade da coordenadora de controle interno, terá a 
seguintes atribuições: Assinar, juntamente com o Presidente e 
o Contador, os relatórios de Gestão Fiscal, o balanço de pres-
tação de contas anual do exercício a ser encaminhado anual-
mente ao Tribunal de Contas, no prazo por este determinado. 
Elaborar o relatório e parecer do controle interno a ser enca-
minhado ao Tribunal de Contas; Cumprir os disposto na Lei 
nº01/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 4.320/60; Cons-
tituição Federal/88, e Leis do Poder Legislativo Municipal, no 
que dispor sobre atividades de controle interno; Desenvolver 
as funções de controle interno na integralidade dos atos da Câ-
mara Municipal de Guarapuava, seja de responsabilidade da 
Presidência ou de todos os demais Departamentos da Casa, 
na forma da lei, atuando de forma preventiva, concomitante e 
subsequente aos atos praticados; Avaliar o cumprimento dos 
programas, objetivos e metas aprovadas no Plano Plurianual 
(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orça-
mentária Anual (LOA); verificar mecanismos voltados a com-
provar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e ava-
liar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade 
na gestão de pessoal, orçamentária, financeira e patrimonial; 
Efetuar o acompanhamento sobre as despesas totais; auditar 
gastos com pessoal, efetuando auditorias em folhas de paga-
mentos; observar os limitadores constitucionais, nos termos do 
art. 29-A da Constituição Federal e do inciso VI, do art. 59, da 
Lei Complementar    nº 101/00; Elaborar manuais de procedi-
mentos e instruções normativas com o objetivo de padroniza-
ção das formas de controle; fixar a programação permanente 
de auditagem e correição interna, sempre que entender neces-
sária; elaborar os relatórios das atividades de controle interno 
mensalmente a ser encaminhado ao presidente; se manifestar 
por meio de recomendações indicando as providencias que po-
derão ser adotadas para corrigi a irregularidade ou ilegalidade, 
orientar aos procedimentos para ressarcir o danos eventual-
mente provocado ao erário, definir os procedimentos para não 
se repetir tal fato assemelhado; firmar documentos preceden-
temente as Diretorias de Gestão e ao Presidente, quando for 
o caso; dirigir a elaboração e a manutenção de manuais de 
procedimentos e instruções; fixar a programação permanente 
de auditagem e correição interna; pronunciar-se sobre os rela-
tórios das atividades de controle interno; conduzir as reuniões 
da  Comissão de Controle Interno; prestar informações do de-
senvolvimento dos trabalhos de controle interno ao Presiden-
te, quando solicitado, conduzir as reuniões da Comissão de 
Controle Interno; prestar informações do desenvolvimento dos 
trabalhos de controle interno ao Presidente, quando solicitado; 
executar outras funções  correlatas.

Art. 3º Para coordenadora e demais membros desta comissão 
será concedida Gratificação por Encargos Especiais nos ter-
mos do art. 146 da Lei Complementar 061/2016. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando por este ato a Portaria 71/2017. 

Gabinete da Presidência em, 19 de novembro de 2018.

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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