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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 14 de dezembro de 2018
Veiculação: 14 de dezembro de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1488

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 098/2018

LEIS

Altera o Código Tributário Municipal para organizar a tabela re-
ferente à Taxa de Coleta e Destinação Final Adequada de Lixo, 
mediante acordos e convênio com a Companhia Paranaense 
de Saneamento (SANEPAR) e estabelece outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei Complementar define regras para fins do for-
mato de valoração à Taxa de Coleta e Destinação Final Ade-
quada de Lixo, altera a Lei 1108/2001 que institui o Código Tri-
butário do Município. 
Art. 2º A arrecadação da Taxa de Coleta Destinação Final Ade-
quada de Lixo poderá ser efetuada em conjunto com a conta 
de água e esgoto da Companhia Paranaense de Saneamento 
(SANEPAR), mediante formalização de Termo Aditivo ao Con-
trato de Concessão e/ou Contrato de Programa ou Convênio, 
celebrado entre a Cia de Saneamento do Paraná - SANEPAR 
e o Município.
§1º Quando a Taxa de Coleta Destinação Final Adequada de 
Lixo for arrecadada pela Sanepar, será mantida a mesma data 
de vencimento da conta dos serviços prestados pela SANE-
PAR e relacionados à respectiva unidade consumidora.
§2º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Termo Aditi-
vo ao Contrato de Concessão e/ou Contrato de Programa ou 
Convênio com a Cia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, 
permitindo a arrecadação da Taxa de Coleta de Lixo devida 
pelos contribuintes residentes no Município, na mesma conta 
de água e/ou esgoto da SANEPAR.
Art. 3º A Taxa de Coleta Destinação Final Adequada de Lixo 
será lançada com base na Unidade de Fiscal do Município – 
UFM, em função da classe do gerador de lixo, da categoria e 
do número de economias de uso do imóvel, correspondendo o 
seu valor á aplicação dos coeficientes especificados na Tabela 
X do Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 1108/2001. 
Art. 4º O critério para determinar o enquadramento da clas-
se do gerador de lixo a ser aplicado é a média referente a 12 
(doze) últimos meses de consumo de água da matrícula cadas-
trada na SANEPAR pelo número de economias nela contida.
Parágrafo único. Os 12 (doze) últimos meses a que se refere 
este artigo, reportam-se ao exercício anterior ao do enquadra-
mento.
Art. 5º No decorrer do exercício fiscal as novas ligações de 
água e/ou esgoto, o contribuinte será enquadrado na classe do 
gerador de lixo pertencente a primeira faixa Tabela X do Código 
Tributário Municipal, Lei Municipal nº 1108/2001, conforme a 
categoria cadastral.
Art. 6º No caso de religação de água ou esgoto, ou ambos, o 
contribuinte será enquadrado na classe histórica da matrícula 
da SANEPAR do exercício fiscal anterior.
Parágrafo único. Na ausência de histórico o contribuinte será 

enquadrado na classe do gerador de lixo da primeira faixa da 
Tabela X do Código Tributário Municipal, conforme a categoria 
cadastral.
Art. 7º Na situação em que o contribuinte não possuir ligação 
de água, porém possuir ligação de esgoto sanitário, será en-
quadrado como gerador de lixo na primeira faixa da Tabela X 
do Código Tributário Municipal.
Art. 8º A arrecadação de valores nas tarifas de serviços presta-
dos pela SANEPAR ocorrerá somente em face aos contribuin-
tes que estiverem com os imóveis devidamente cadastrados 
nos bancos de dados da SANEPAR e que sejam servidos pelas 
ligações ativas de água e/ou esgoto.
Art. 9º Será enquadrado na classe do coeficiente especifico 
Tabela X do Código Tributário Municipal a Taxa Social de Lixo, 
para o contribuinte inscrito na Tarifa Social da SANEPAR.
§1º O contribuinte somente poderá usufruir o benefício en-
quanto mantiver as condições de sua classificação como bene-
ficiário da tarifa social.
§2º Ocorrendo a perda do benefício da Taxa Social de Lixo, o 
mesmo será enquadrado na classe do gerador de lixo da pri-
meira faixa Tabela X do Código Tributário Municipal, conforme 
a categoria cadastral.
Art. 10. Quando houver mudança de categoria cadastral, ou 
ocorrer o aumento ou diminuição do número de economias do 
imóvel no cadastro junto à SANEPAR, a Taxa de Coleta Des-
tinação Final Adequada de Lixo será reclassificada no mesmo 
exercício fiscal, conforme a Tabela X do Código Tributário Mu-
nicipal.
Art. 11. O cálculo do valor a ser cobrado tem como referência 
o número de economias cadastradas/contidas na matrícula da 
SANEPAR do imóvel, multiplicado pelo coeficiente correspon-
dente à classe do gerador de lixo, conforme Tabela X do Códi-
go Tributário Municipal.
Parágrafo único. Para os imóveis que tenham categorias mis-
tas, será efetuado cálculo do valor para a cobrança da Taxa de 
Coleta Destinação Final Adequada de Lixo, pela média entre 
os coeficientes de cada categoria, conforme Tabela X do Códi-
go Tributário Municipal.
Art. 12. Na situação em que não houver ligação de água ou 
ligação de esgoto sanitário, ou ambas, o contribuinte será en-
quadrado pelo Município na primeira faixa da Tabela X do Có-
digo Tributário Municipal.
Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, a co-
brança será efetuada diretamente pelo Município.
Art. 13. O pagamento poderá ser efetuado das seguintes for-
mas:
§1º Em parcela única por meio de documento emitido pelo Mu-
nicípio até a data do seu vencimento, conforme dispõe o Códi-
go Tributário do Município.
§2º Não sendo realizado o pagamento até a data de vencimen-
to, o Município fará o lançamento da taxa devida durante o ano, 
e encaminhará para cobrança junto à conta de prestação de 
serviços da SANEPAR, que dividirá o valor da taxa anual em 
até 12 (doze) parcelas iguais, sucessivas e sem juros.
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Art. 14. Pelo inadimplemento da Taxa de Coleta Destinação Final Adequada de Lixo arrecadada pela SANEPAR será aplicado 
multa de 2% (dois por cento).
Art. 15. O contribuinte que optar pela exclusão do pagamento da Taxa de Coleta Destinação Final Adequada de Lixo por meio da 
conta de serviços prestados pela SANEPAR, deverá proceder à quitação dos débitos pendentes e a vencer, em parcela única, 
em prazo a ser determinado por decreto regulamentador.
Parágrafo único. No caso do caput deste artigo, o Município comunicará de imediato à SANEPAR para proceder a retirada da 
arrecadação da Taxa de Coleta Destinação Final Adequada de Lixo da conta de prestação de serviços da SANEPAR.
Art. 16. O artigo 290 do Código Tributário do Município de Guarapuava, Lei Municipal nº 1108/2001, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 290. Os serviços compreendidos no artigo anterior terão como base de cálculo os custos do sistema de manejo de lixo que 
compreende a coleta e a destinação do lixo doméstico, sendo mensurado por intermédio do consumo de água.”
Art. 17. A Tabela X do Código Tributário do Município de Guarapuava, Lei Municipal nº 1108/2001, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

TABELA X
PARA COBRANÇA DA TAXA DE COLETA DE LIXO

DESCRIÇÃO/CONSUMO/FAIXA VLR ANO-R$ VLR-MÊS-R$ CLASSE
TAXA SOCIAL LIXO - CATEGORIA 013 54,00 4,50 AA
RESIDENCIAL - ATE 5M3 96,00 8,00 AB
RESIDENCIAL >5M3 E <=10M3 144,00 12,00 AC
RESIDENCIAL >10M3 E <=15M3 180,00 15,00 AD
RESIDENCIAL >15M3 E <=20M3 216,00 18,00 AE
RESIDENCIAL >20M3 E <=30M3 276,00 23,00 AF
RESIDENCIAL >30M3 E <=50M3 300,00 25,00 AG
RESIDENCIAL >50M3 E <=100M3 420,00 35,00 AH
RESIDENCIAL - ACIMA DE 100M3 600,00 50,00 AI
COMERCIAL-INDUSTRIAL-UTILIDADE PUBLICA - ATE 5M3 144,00 12,00 AJ
COMERCIAL-INDUSTRIAL-UTILIDADE PUBLICA >5M3 E <=10M3 180,00 15,00 AK
COMERCIAL-INDUSTRIAL-UTILIDADE PUBLICA >10M3 E <=15M3 216,00 18,00 AL
COMERCIAL-INDUSTRIAL-UTILIDADE PUBLICA >15M3 E <=20M3 276,00 23,00 AM
COMERCIAL-INDUSTRIAL-UTILIDADE PUBLICA >20M3 E <=30M3 300,00 25,00 AN
COMERCIAL-INDUSTRIAL-UTILIDADE PUBLICA >30M3 E <=50M3 420,00 35,00 AO
COMERCIAL-INDUSTRIAL-UTILIDADE PUBLICA >50M3 E <=100M3 600,00 50,00 AP
COMERCIAL-INDUSTRIAL-UTILIDADE PUBLICA - ACIMA DE 100M3 1200,00 100,00 AQ

Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a assinar os convênios de cooperação decorrentes da implementação desta lei, junto 
à SANEPAR.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação, atendendo, ainda, ao princípio da anterioridade. 

Guarapuava, 13 de dezembro de 2018.

Itacir José Vezzaro 
Prefeito Municipal em Exercício

LEI COMPLEMENTAR Nº 099/2018
Altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar Municipal 061/2016 e seus anexos, bem como suas posteriores alterações 
e dá outras providências.
Autoria: Mesa Executiva do Poder Legislativo do Município de Guarapuava-PR

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Altera a nomenclatura do Cargo de Chefe de Serviços Gerais contida no Anexo I da Lei complementar Municipal 061/2016 
e alterações, passando o mesmo a viger com a nomenclatura de Agente Operacional de Conservação, sendo:

ANEXO I
CARGOS EFETIVOS

“....
GRUPO VAGAS CARGO SALÁRIO BASE R$
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL 01 Agente Operacional de Conservação R$ 1.206,17

Art. 2º Altera o Anexo VI – Descrição de atribuições do Cargo de Chefe de Serviços Gerais, ora alterado a nomenclatura para 
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Agente Operacional de Conservação, bem como as demais denominações relacionadas ao cargo de Chefe de Serviços Gerais, 
que passarão a constar como Agente Operacional de Conservação, em todos os anexos da lei:

“ANEXO VI
Descrição de Atribuições

...
CARGO: AGENTE OPERACIONAL DE CONSERVAÇÃO 

Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Agente Operacional de Conservação compete: hastear as bandeiras e retirá-las, em atendimento as 
datas, eventos e demais solenidades do Poder Legislativo, abrir e fechar as dependências do Prédio da Câmara em horários de 
expediente e sempre que necessário quando na realização de eventos ou solenidades, fiscalizar a parte de iluminação, hidráu-
lica, elétrica, ar condicionados, fechaduras, alarmes, etc, orientando o seu bom uso e otimização de recursos, preparar previa-
mente o plenário quanto a iluminação, refrigeração e demais cuidados prévios à realização de sessões, solenidades e demais 
eventos, fiscalizar e zelar pelos equipamentos, mobiliários e acessórios utilizados na conservação do Prédio, executar outras 
atividades correlatas...”
Art. 3º Cria o Setor de Serviços Gerais e Manutenção, que ficará lotado no Departamento de Serviços Administrativos – Diretoria 
de Gestão Administrativa, alterando-se os anexos da LC 061/2016 e suas posteriores alterações.
Art. 4º Cria a Função de Motorista Oficial da Presidência do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, função esta que será 
efetivamente designada servidor efetivo concursado para o cargo de Motorista.
§1º A função de motorista oficial da Presidência compreenderá as funções adicionais ao cargo de concurso, incluindo-se nelas: 
o acompanhamento direito da Presidência, onde também  deverá estar a disposição em viagens, eventos em qualquer horário e 
dia em que for convocado,  conforme interesse do  Poder Legislativo.
§ 2º A função de Motorista Oficial da Presidência receberá gratificação por encargos especiais nos termos do art. 97 da LC 
61/2016 e suas alterações. 
Art.5º Altera o artigo 97 e parágrafo único da Lei Municipal Complementar 061/2016 e suas alterações, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 97. A gratificação pelo exercício de encargos especiais destina-se a servidores estáveis, aos quais forem atribuídos encargos 
especiais definidos no ato de nomeação, ou para participação de grupos de trabalho e outros, que não se justifique o pagamento 
de gratificação de função, podendo, excepcionalmente, serem designados servidores efetivos não estáveis, nos casos em que 
se justificar a necessidade e o interesse público, onde o desempenho das funções gratificadas não importar em mudança nas 
funções de origem do cargo, que esteja em estágio probatório. 
Parágrafo único. Nos casos de designações específicas de servidores efetivos, a desempenhar funções definidas em portaria, 
poderá ser concedida Gratificação por Encargos Especiais, no percentual de 60%, percentual este que incidirá sobre o nível  FG/
EF do anexo II desta lei. 
Art.6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Guarapuava, 13 de dezembro de 2018.
Itacir José Vezzaro 

Prefeito Municipal em Exercício
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ANEXO V

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: DESCRICAO DE CARGOS,  LOTAÇÕES e REQUISITOS MÍNIMOS

Art. 1º São órgãos da Estrutura Organizacional do Poder Legislativo do Município de Guarapuava, Estado do Paraná: 
1.Plenário;
2.Mesa Executiva; 
3.Gabinete da Presidência;
4.Gabinetes dos Vereadores;
5.Assessoria Jurídica Parlamentar;
6.Procuradoria Jurídica;
7.Controladoria Interna;
8.Diretoria de Gestão Administrativa;
9.Diretoria de Gestão Financeira;
10.Diretoria de Gestão Legislativa;
11.Coordenadoria de Planejamento.

PLENÁRIO
Art. 2º O plenário, órgão soberano, tem função deliberativa, conforme regimento interno e Lei Orgânica.

MESA EXECUTIVA
Art. 3º A Mesa Executiva tem a composição determinada pela Lei Orgânica do Município de Guarapuava e pelo Regimento Inter-
no do Poder Legislativo, sendo: Presidente, 1º Vice Presidente, 2ª Vice Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário  e 3º Secretário.
Art. 4º As atribuições da Mesa Executiva do Poder Legislativo de Guarapuava são as definidas na Lei Orgânica do Município, no 
Regimento Interno e na legislação que disciplina a estruturação orgânico-administrativa da Casa. 
Art. 5º O Presidente é o representante legal do Poder Legislativo de Guarapuava, judicial ou extrajudicialmente, competindo-lhe 
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dirigir seus trabalhos legislativos e serviços administrativos, 
bem como fiscalizar sua ordem e disciplina. 
Art. 6º O Gabinete 1º Secretário terá a seguinte estrutura de 
cargo administrativo, para efeito de lotação: 
Assessor de Mesa Executiva 
Número de Vagas: 01(uma) vaga;
Requisitos mínimos: ensino médio completo
Forma de provimento: Cargo em Comissão.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante no Anexo II 
desta Lei
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Art. 7º O Gabinete da Presidência, dirigido por ele próprio, 
com auxílio de seu coordenador (a) de gabinete e demais com-
ponentes do seu staff político-administrativo, compete à as-
sistência e o encaminhamento dos assuntos do interesse da 
Presidência; organizar e dirigir a realização das audiências; a 
expedição e a recepção das correspondências do gabinete e 
o desempenho das demais funções burocráticas, a critério da 
Presidência, e as funções de Representação do Poder Legisla-
tivo e de Administração da Casa. 
Art. 8º O Gabinete da Presidência terá a seguinte estrutura de 
cargos administrativos, para efeito de lotação: 
Coordenador (a) de Gabinete Presidência
Número de Vagas: 01(uma) vaga;
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: cargo em comissão;
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante no anexo II 
desta lei
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Assessor (a) de Gabinete da Presidência 
Número de Vagas:  02 (duas) vagas;
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: cargo em comissão.
Jornada: 40 horas semanais;
Remuneração: A remuneração é a constante no Anexo II 
desta lei
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Assessor (a) de Imprensa
Número de Vagas:  01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: cargo em comissão.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante no Anexo II 
desta lei
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

DOS GABINETES DOS VEREADORES
Art. 9º  O Gabinete dos Vereadores, órgão da estrutura ad-
ministrativa vinculado a Presidência do Poder Legislativo, tem 
como atribuições de seus membros a representação em qual-
quer foro ou instância do Poder Legislativo de Guarapuava, 
nos feitos de que ela participe. 

Parágrafo único. Os servidores que já estiverem nomeados 
no cargo de Assessor de Gabinete Parlamentar até a publica-
ção desta lei, deverão atender aos requisitos de escolaridade 
abaixo citados até 31/12/2018, sob pena de imediata exonera-
ção.”
Art. 10. O Gabinete dos Vereadores terá a seguinte estrutura 
de cargos políticos, para efeito de lotação: 
Coordenador de Gabinete Parlamentar
Número de Vagas:  21 (vinte e uma) vagas;
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento:  cargo provimento em comissão.
Jornada: 40 horas semanais;
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo II 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Assessor de Gabinete Parlamentar
Número de Vagas:  21 (vinte e uma) vagas;
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento:  cargo provimento em comissão.
Jornada: 40 horas semanais;
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo II 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

ASSESSORIA JURÍDICA
Art. 11.  A Assessoria Jurídica Parlamentar, órgão da estru-
tura administrativa vinculado a Presidência do Poder Legis-
lativo, equivalente a uma Diretoria, tem como atribuições de 
seus membros, atender e prestar assessoramento direto a Pre-
sidência e a Mesa Executiva do Poder Legislativo, no âmbito 
Legislativo, Administrativo e Jurídico. Excepcionalmente, para 
a eficiência do serviço público, quando nos casos de licenças, 
férias, atestados ou afastamentos previstos na lei dos servido-
res efetivos relacionados a função, poderá também o Assessor 
Jurídico Parlamentar assessorar e auxiliar nos demais traba-
lhos da Procuradoria Jurídica. 
Parágrafo único. Os vencimentos do cargo de Assessor jurídi-
co Parlamentar previsto no Anexo II e do Cargo de Advogado 
previsto no Anexo I da lei complementar 061/2016 e alterações, 
serão os valores constantes nos Anexos I e II desta lei.
Art. 12. A Assessoria Jurídica Parlamentar terá a seguinte es-
trutura de cargos para efeito de lotação: 
Assessor (a) Jurídico Parlamentar 
Número de Vagas:  01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: graduação em Direito, regularmen-
te inscrito junto a OAB.
Forma de provimento: cargo em comissão.
Jornada: 20 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante no Anexo II 
desta lei
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei 

PROCURADORIA JURÍDICA
Art. 13.  A Procuradoria Jurídica, órgão da estrutura adminis-
trativa vinculado a Presidência do Poder Legislativo, equivalen-
te a uma Diretoria, tem como atribuições de seus membros a 
representação em qualquer foro ou instância do Poder Legisla-
tivo, nos feitos de que ela participe. 
Art. 14. A Procuradoria Jurídica terá a seguinte estrutura de 
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cargos para efeito de lotação: 
Advogado (a)
Número de Vagas:  01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: graduação em Direito, regularmen-
te inscrito junto a OAB.
Forma de provimento: concurso público, de provas e 
títulos.
Jornada: 20 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Oficial Administrativo
Número de Vagas:  01 (uma) vaga;
Requisitos mínimos: Ensino Médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais;
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

DA CONTROLADORIA INTERNA
Art. 15.  A Controladoria Interna, vinculada a Presidência do 
Poder Legislativo, tem como atribuições a execução, com au-
tonomia, das funções de controle interno, nos termos da legis-
lação municipal, estadual e federal aplicável, a elaboração e 
manutenção de manuais de procedimentos, a elaboração do 
programa permanente de auditagem e correição interna. 
Art. 16. A Controladoria Interna terá a seguinte estrutura de 
cargos para efeito de lotação: 
Analista de Controle Interno
Número de Vagas:  01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino superior completo. 
Forma de provimento: concurso público, de provas e 
títulos.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Oficial Administrativo
Número de Vagas:  01 (uma) vaga;
Requisitos mínimos:  ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais;
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
Art. 17. A Coordenadoria de Planejamento, órgão vinculada a 
Presidência, tem como principais atribuições assessorar pla-
nos iniciais anuais de Organização Administrativa, Financeira 
e Legislativa, no âmbito do Poder Legislativo; acompanhar o 
desenvolvimento dos trabalhos e metas pelos setores respon-
sáveis; elaborar relatórios nestas áreas para a Presidência e 
apoiar o cumprimento das metas pelos setores responsáveis, 
dentre outras funções correlatas ao cargo.

Art. 18. A Coordenadoria de Planejamento terá a seguinte es-
trutura de cargos para efeito de lotação: 
Coordenador (a) de Planejamento 
Número de Vagas: 01(uma) vaga;
Requisitos mínimos: ensino superior completo.
Forma de provimento: cargo em comissão;
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante no anexo II 
desta lei
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Auxiliar Administrativo
Número de Vagas: 01 (uma) vaga;
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas;
Jornada: 40 horas semanais;
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Art. 19. A Diretoria de Gestão Administrativa, vinculada a Pre-
sidência, tem como atribuições a execução dos serviços e ati-
vidades Administrativas. 
Parágrafo único. A Diretoria de Gestão Administrativa terá a 
seguinte estrutura de cargos para efeito de lotação: 
Diretor de Gestão Administrativa
Número de Vagas:  01 (uma) vaga;
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: provimento do cargo em comis-
são.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo II 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei.

I) Departamento de Recursos Humanos
Chefe do Departamento de Recursos Humanos
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino superior completo.
Forma de provimento: Cargo de provimento efetivo com 
Função Gratificada.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo II 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Analista Administrativo
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino superior completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas e/ou 
provas e títulos;
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei
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Assistente Técnico
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas e/ou 
provas e títulos;
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Auxiliar Administrativo
Número de Vagas: 01 (uma) vaga
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas;
Jornada: 40 horas semanais;
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

II) Departamento de Compras e Licitações
Chefe do Departamento de Compras e Licitações 
Número de Vagas:  01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino superior completo.
Forma de provimento: Cargo de provimento efetivo com 
Função Gratificada.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo II 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Analista de Licitações e Contratos 
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino superior completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas e 
títulos.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Oficial Administrativo
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Auxiliar Administrativo
Número de Vagas:  01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais.

Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

III) Departamento de Serviços Administrativos
Chefe do Departamento de Serviços Administrativos
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio completo ou cursan-
do. 
Forma de provimento: Cargo de provimento efetivo com 
Função Gratificada.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo II 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Oficial Administrativo
Número de Vagas: 03 (três) vagas.
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Auxiliar Administrativo
Número de Vagas: 02 (duas) vagas.
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Assistente Técnico
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Recepcionista
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Motorista
Número de Vagas: 04 (quatro) vagas;
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Requisitos mínimos: Ensino Médio completo, Carteira 
Nacional de Habilitação com categoria mínima “b”.
Forma de provimento: concurso público, de provas e 
práticas;
Jornada: 40 horas semanais
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

a)Setor de Serviços Gerais e Manutenção: Ao setor de Servi-
ços Gerais e manutenção, lotado dentro do Departamento de 
Serviços Administrativos, compete toda a supervisão, acompa-
nhamento e providências legais relacionadas ao funcionamen-
to da parte operacional do Poder Legislativo. Será responsável 
por supervisionar e adotar providências referente as atividades 
relacionadas à manutenção predial, de carpintaria, de marce-
naria, de zeladoria e limpeza interna e externa, realizar o acom-
panhamento de serviços de manutenção em geral como limpe-
za, hidráulica, elétrica, jardinagem e almoxarifado,  orientar os 
servidores envolvidos no atendimento relacionado a Copa, pro-
gramação prévia e o abastecimento adequado de alimentação 
e bebidas relacionados a eventos, sessões e outros; fiscalizar 
o regular funcionamento, interno de alarmes, cadeados, fecha-
duras, lâmpadas, determinando os reparos e substituições ne-
cessários, requerendo tudo, na forma da lei, executar outras 
atividades correlatas. Terá a seguinte lotação:
Agente Operacional de Conservação
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: Ensino Médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Assistente de Manutenção e Serviços
Número de Vagas: 02 (duas) vagas.
Requisitos mínimos: Ensino Fundamental Completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Auxiliar de Serviços Gerais
Número de Vagas: 12 (doze) vagas;
Requisitos mínimos: Ensino Fundamental Completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Auxiliar Operacional Externo 
Número de Vagas: 03 (três) vagas;
Requisitos mínimos: Ensino Fundamental Completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.

Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

b)Setor de Protocolo: Ao setor de protocolo, lotado dentro do 
Departamento de Serviços Administrativos, compete toda a 
sistematização de protocolamento interno e externo, de cor-
respondências, projetos de lei, processos, procedimentos e 
outros, seja a que título for normatizando seu funcionamento.
Auxiliar Administrativo
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei.

c)Setor de Patrimônio: Ao setor de Patrimônio compete a con-
ferência, cadastramento, guarda, levantamento, depreciação, 
avaliações, transferências, baixas, movimentações, etiqueta-
ção, emitir termos de responsabilidade por carga patrimonial e 
o responsável, emitir relatórios mensais, anuais, assessorar na 
elaboração de inventário, alimentar sistemas de Controle Patri-
monial e Transparência Púbica, fazer o cadastramento perante 
do Tribunal de Contas, bem como demais atribuições inerentes 
a função, em consonância com o TAC firmado com o Ministério 
Público e o Poder Legislativo, seja a que título for normatizando 
seu funcionamento.
Oficial Administrativo
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

VI) Departamento de Informática, Áudio e Vídeo
Chefe do Departamento de Informática, Áudio e Vídeo
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos:  ensino médio completo ou cur-
sando.
Forma de provimento:  Cargo de provimento em comis-
são.
Jornada: 40 horas semanais;
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo II 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Analista de Sistemas
Número de Vagas: 02 (duas) vagas;
Requisitos mínimos: Graduação nas áreas de Informá-
tica, Análise de Sistemas, Tecnologia de Informação e 
outras afins.
Forma de provimento: concurso público, de provas;



14 de dezembro de 2018, Veiculação 14/12/18 Ano XXIV - Nº 1488 Boletim Oficial do Município -  9

Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Operador de Filmagens
Número de Vagas: 03 (três) vagas.
Requisitos mínimos: ensino médio completo. 
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 30 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Assistente Técnico
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei.

Telefonista
Número de Vagas: 03 (três) vagas.
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: Concurso público, de provas.
Jornada: 30 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei.

Auxiliar Administrativo
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei.

DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Art. 20. A Diretoria de Gestão Financeira, vinculada a Presi-
dência, tem como atribuições coordenar, orientar e controlar as 
atividades relacionadas ao processo orçamentário, à contabili-
dade e à gestão dos serviços de tesouraria. 
Art. 21. A Diretoria de Gestão Financeira terá a seguinte estru-
tura de cargos para efeito de lotação: 
Diretor de Gestão Financeira
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: provimento do cargo em comis-
são.
Jornada: 40 horas semanais.

Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo II 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei.

I) Departamento de Contabilidade
Chefe do Departamento de Contabilidade
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: com formação em ciências contá-
beis e registro no Órgão de Classe - CRC.
Forma de provimento: Cargo de provimento efetivo com 
Função Gratificada.
Jornada: 20 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo II 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei.

Contador
Número de Vagas: 02 (duas) vagas.
Requisitos mínimos: com formação superior em ciên-
cias contábeis e registro no Órgão de Classe - CRC.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei.

Auxiliar Administrativo
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei.

Assistente de Contabilidade
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos:  nível médio completo e registro 
no Órgão de Classe CRC.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

II) Departamento de Tesouraria e Caixa
Chefe do Departamento de Tesouraria e Caixa
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: Cargo de provimento em comis-
são.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo II 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei.
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Auxiliar Administrativo
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: Ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei.

DIRETORIA DE GESTÃO LEGISLATIVA
Art. 22. A Diretoria de Gestão Legislativa, órgão vinculada a 
Presidência, tem as atribuições a conformação à técnica legis-
lativa os projetos de leis municipais, conforme artigo 59, pará-
grafo único da Constituição Federal e lei complementar Federal 
95/1998 e alterações, bem como, atribuições de  iniciar, desen-
volver e concluir os processos de propostas de emenda à Lei 
Orgânica, de projetos de leis, decretos legislativos e resoluções 
para apreciação do Plenário; proporcionar e  dirigir  os  traba-
lhos  de  apoio  às Comissões Permanentes, às Comissões 
Temporárias e Grupos de Trabalho Administrativos; apresentar 
substitutivos, emendas, indicações e requerimentos em geral 
para serem apreciados pelo Plenário; compor a Ordem do Dia 
das sessões, conforme as instruções do Presidente da Câma-
ra; dar a redação final aos projetos, autógrafos, encaminhando 
nos prazos legais para sanção ou promulgação, implementar 
outras atividades voltadas à regularidade e eficácia da ativi-
dade legislativa.  Será responsável ainda, pela alimentação e 
atualização de sistemas de bancos de dados de todos os atos 
normativos municipais.
Art. 23. A Diretoria de Gestão Legislativa terá a seguinte estru-
tura de cargos para efeito de lotação: 

Diretor de Gestão Legislativa
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio completo.
Forma de provimento: provimento do cargo em comis-
são.
Jornada: 40 horas semanais;
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo II 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Chefe do Departamento Legislativo
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio completo ou cursan-
do.
Forma de provimento: Cargo de provimento efetivo com 
Função Gratificada.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo II 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Analista Legislativo
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino superior completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas e/ou 
provas e títulos

Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei.

Consultor Técnico
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino superior completo em direi-
to, com registro na OAB.
Forma de provimento: concurso público, de provas e/ou 
provas e títulos.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Técnico Legislativo 
Número de Vagas: 02 (duas) vagas.
Requisitos mínimos: ensino superior completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas e/ou 
provas e títulos.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Assistente Técnico
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: Ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas e/ou 
provas e títulos.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Oficial Administrativo
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: Ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas e/ou 
provas e títulos.
Jornada: 40 horas semanais;
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

Auxiliar Administrativo
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: Ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas e/ou 
provas e títulos.
Jornada: 40 horas semanais;
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei



14 de dezembro de 2018, Veiculação 14/12/18 Ano XXIV - Nº 1488 Boletim Oficial do Município -  11

Auxiliar de Plenário
Número de Vagas: 02 (duas) vagas.
Requisitos mínimos: Ensino médio completo.
Forma de provimento: concurso público, de provas e/ou 
provas e títulos.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 
desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei

LEI Nº 2885/2018
Dispõe sobre a divulgação da relação de medicamentos de 
distribuição gratuita que compõem os estoques da Secretaria 
Municipal de Saúde, na página oficial do Poder Executivo Mu-
nicipal de Guarapuava na internet e dá outras providências.
Autores: Professora Terezinha, Maria José Mandu Ribeiro Ri-
bas e Pedro Luiz Moraes

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a divulgar 
a relação de todos os medicamentos de distribuição gratuita 
que compõem os estoques da Secretaria Municipal de Saúde, 
incluindo todas as Unidades da Rede Municipal de Saúde de 
Guarapuava-Paraná.
Art. 2º A divulgação prevista no art. 1º será realizada na página 
oficial do Poder Executivo Municipal na internet e em outros 
meios eletrônicos criados para esse fim.
Art. 3º (VETADO). 
Art. 4º Todas estas informações deverão estar disponíveis no 
sistema utilizado pelos profissionais da saúde.
Art. 5º O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei, 
no que necessário, no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da 
sua publicação. 
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias.

Guarapuava, 14 de dezembro de 2018.

Itacir José Vezzaro 
Prefeito Municipal em Exercício

LEI Nº 2898/2018
Institui o Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
de Guarapuava – FUMSAN e dá outras providências.

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

Capítulo I
Do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

de Guarapuava – FUMSAN
Art. 1º Fica instituído o Fundo Municipal de Segurança Alimen-
tar e Nutricional de Guarapuava - FUMSAN, vinculado a Se-
cretaria Municipal de Assistência e desenvolvimento Social, o 
qual terá o objetivo de implementar ações destinadas a uma 
adequada gestão, formulação e implementação do Sistema 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.
Art. 2º Constituirão recursos do Fundo Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional- FUMSAN de Guarapuava:
I - contribuições e auxílios da União, do Estado e do Município, 
de sua Administração Direta e Indireta, destinadas ao FUM-

SAN;
II - arrecadações resultantes de consórcios, associações, con-
vênios, programas de cooperação, contratos e acordos espe-
cíficos, celebrados entre o Município e instituições públicas ou 
privadas, nacionais ou estrangeiras;
III - contribuições resultantes de doações específicas ao FU-
MSAN;
IV - transferências autorizadas de recursos de fundos de outras 
esferas governamentais;
V - transferências intergovernamentais;
VI - recursos financeiros do Município;
VII - legados;
VIII - outras receitas.
Parágrafo único.  As receitas descritas neste artigo serão depo-
sitadas em conta específica do Fundo, mantida em instituição 
financeira oficial, instalada no Município.

Capítulo II
Da Administração do Fundo

Art. 3º Compete ao Conselho Municipal do Segurança Alimen-
tar e Nutricional - COMSEA criado pela Lei 2334/2014, estabe-
lecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação dos 
recursos do Fundo, em conformidade com a Política Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional, obedecidas as diretrizes 
Federais e Estaduais.
Art. 4º O Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal de Guarapuava - FUMSAN, compõe o Plano Plurianual do 
Município e será administrado pela Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social, responsável pela gestão 
do COMSEA no Município, juntamente com Conselho Admi-
nistrativo instituído para este fim, observadas as diretrizes fi-
xadas pelos Conselhos Municipais Intersetoriais e suas contas 
submetidas à apreciação, do COMSEA, da Controladoria do 
Município e do Tribunal de Contas - PR.

Capítulo III
Da Aplicação dos Recursos do Fundo

Art. 5º Os recursos do Fundo Municipal de Segurança Alimen-
tar e Nutricional de Guarapuava - FUMSAN serão aplicados na 
execução de projetos e atividades que visem:
I - custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defe-
sa do meio ambiente, exercidas pelo Poder Público Municipal 
e/ou entidades filantrópicas e privadas;
II - financiar planos, programas, projetos e ações, governamen-
tais ou não governamentais que atendam uma ou mais das 
seguintes diretrizes:
a) realização de ações que levarão em conta as dimensões 
ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais. 
b) promoção do acesso universal à alimentação adequada e 
saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em situa-
ção de insegurança alimentar e nutricional;
c) promoção do abastecimento e estruturação de sistemas 
descentralizados e sustentáveis de produção, extração, pro-
cessamento e distribuição de alimentos, inclusive os de base 
agroecológica;
d) instituição de processos permanentes de educação alimen-
tar e nutricional, pesquisa e formação nas áreas de segurança 
alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação ade-
quada;
e) promoção, universalização e coordenação das ações de 
segurança alimentar e nutricional, voltadas para quilombolas 
e demais povos e comunidades tradicionais e assentados da 
reforma agrária;
f) fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos 
os níveis da atenção à saúde, de modo articulado às demais 
políticas de segurança alimentar e nutricional;
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g) promoção do acesso universal à água de qualidade e em 
quantidade suficiente, com prioridade para as famílias em si-
tuação de insegurança hídrica e para produção de alimentos 
da agricultura;
h) apoio à iniciativas de promoção da soberania alimentar, se-
gurança alimentar e nutricional do direito humano à alimenta-
ção adequada em âmbito internacional e a negociações inter-
nacionais;
i) monitoramento da realização do direito humano à alimenta-
ção adequada para cada diretriz, e os programas e iniciativas 
desenvolvidas no âmbito da Segurança Alimentar Nutricional 
- SAN no município e em consonância com o plano plurianual 
(PPA). 
j) as propostas das conferências de segurança alimentar e nu-
tricional por fazerem parte de ações relacionadas à SAN e/ou 
outras atividades, relacionadas segurança alimentar e Nutricio-
nal, previstas em deliberações do COMSEA.
Art. 6º O COMSEA, seguindo as legislações vigentes editará 
resolução estabelecendo os termos de referência, documentos 
obrigatórios, forma e procedimentos para apresentação e apro-
vação de projetos a serem apoiados pelo Fundo Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional de Guarapuava - FUMSAN, 
assim como a forma, o conteúdo e a periodicidade dos relató-
rios financeiros e de atividades que deverão ser apresentados 
pelos beneficiários.
Art. 7º Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional de Guarapuava - FUMSAN, 
projetos incompatíveis com a Política de Segurança Alimen-
tar e Nutricional, assim como quaisquer normas e/ou critérios, 
presentes nas Legislações Federal, Estadual ou Municipal vi-
gentes.

Capítulo IV
Das Disposições Gerais e Finais

Art. 8º As disposições pertinentes ao Fundo Municipal de Se-
gurança Alimentar e Nutricional de Guarapuava - FUMSAN, 
serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo, após 
deliberação do COMSEA, desde que que não contrariem dis-
positivos desta Lei.
Art. 9º No presente exercício fica o Executivo autorizado a 
abrir crédito adicional especial, no montante necessário para 
atender às despesas com a execução desta Lei.
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 24 de outubro de 2018.

Itacir José Vezzaro 
Prefeito Municipal em Exercício

LEI Nº 2899/2018
Cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial 
de Guarapuava – COMPIRG, o Fundo Municipal de Políticas 
Promoção da Igualdade Racial, e estabelece outras providên-
cias.

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

CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial de Guarapuava - COMPIRG, órgão colegiado 
permanente, consultivo, propositivo, mobilizador, de composi-
ção paritária, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, que lhe prestará apoio técnico e ad-
ministrativo, podendo, através de convênio firmado com o Go-
verno Federal – Secretaria Especial de Políticas de Promoção 

de Igualdade Racial – SEPPIR e Governo Estadual, prestar 
apoio financeiro.
Art. 2º O COMPIRG tem por finalidade formular e acompanhar 
as políticas que promovam a igualdade racial para combater a 
discriminação em razão de raça, reduzir as desigualdades so-
ciais, econômicas, políticas e culturais, atuando na implemen-
tação e fiscalização destas políticas públicas setoriais.

CAPÍTULO II
Da Competência

Art. 3º Compete ao COMPIRG:
I -  propor a Política Municipal de Promoção da Igualdade Ra-
cial do Município de Guarapuava, bem como estabelecer seus 
princípios e diretrizes;
II -  pesquisar, estudar e propor soluções para os problemas 
referentes ao cumprimento dos tratados, convenções interna-
cionais de combate ao racismo, preconceito e outras formas 
de discriminação, e as violações de direitos humanos, além 
de efetuar levantamentos sobre as dificuldades da população 
negra e das minorias étnico-raciais no Município sob todos os 
aspectos;
III -  propor critérios e parâmetros para implementação das po-
líticas públicas setoriais à população negra e às demais mino-
rias étnico-raciais do Município;
IV -  criar e coordenar instâncias compostas por membros in-
tegrantes do Conselho e convidados, com a finalidade de pro-
mover a discussão e a articulação em temas relevantes para a 
implementação dos princípios e diretrizes da Política de Igual-
dade Racial do Município de Guarapuava;
V -  identificar necessidades e propor medidas para criação 
ou modificação de instrumentos necessários à implementação, 
acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas re-
levantes para os direitos da população negra e das minorias 
étnico-raciais do Município e o exercício efetivo dos direitos so-
ciais, ambientais, econômicos, culturais e religiosos;
VI -  zelar pela diversidade cultural da população de Guarapu-
ava, especialmente pela preservação da memória e das tradi-
ções africanas, afro-brasileiras e das demais minorias étnico-
-raciais, constitutivas da formação histórica e social do povo 
guarapuavano;
VII -  acompanhar e propor medidas de proteção a direitos vio-
lados ou ameaçados de violação por discriminação racial e de-
mais formas de intolerância;
VIII -  propor, em parceria com organismos governamentais e 
não governamentais nacionais e internacionais, a identificação 
de sistemas de indicadores, com o objetivo de estabelecer me-
tas e procedimentos, com base nesses índices, para monitorar 
a aplicação das atividades relacionadas com a promoção da 
igualdade racial no Município;
IX -  receber e encaminhar aos órgãos competentes denúncias, 
reclamações, representações de quaisquer pessoas ou entida-
des, em razão das violações de direitos humanos da população 
negra e das minorias étnico-raciais;
X -  propor a adoção de mecanismos e instrumentos que asse-
gurem a participação e o controle popular de políticas públicas 
de promoção da igualdade racial, por meio da elaboração de 
planos, programas, projetos e ações, bem como, a utilização 
dos recursos públicos necessários para tais fins;
XI -  propor, aos poderes constituídos, modificações nas es-
truturas dos órgãos governamentais diretamente ligados às 
políticas públicas da população negra e das minorias étnico-
-raciais do Município de Guarapuava, visando à promoção da 
igualdade racial;
XII -  oferecer subsídios para elaboração de leis atinentes aos 
interesses da população negra e das minorias étnico-raciais do 
Município de Guarapuava;
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XIII -  incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e 
pesquisas no campo da igualdade racial no Município de Gua-
rapuava;
XIV -  promover o intercâmbio com entidades públicas, particu-
lares, organismos nacionais e internacionais, visando atender 
seus objetivos;
XV -  manifestar-se e prestar informações sobre assuntos que 
digam respeito aos direitos da população negra e demais mino-
rias étnico-raciais do Município de Guarapuava;
XVI -  pronunciar-se sobre matérias que lhe sejam submetidas;
XVII -  promover canais de diálogo com a sociedade civil;
XVIII -  aprovar, de acordo com critérios estabelecidos em seu 
Regimento Interno, o cadastramento de entidades de atendi-
mento à população negra e das minorias étnico-raciais do Mu-
nicípio de Guarapuava, que pretendam integrar o Conselho;
XIX -  elaborar o Regimento Interno e o Plano Municipal  de Po-
líticas Públicas de Igualdade Racial, em consonância com as 
conclusões das Conferências Municipal, Estadual e Nacional e 
com os Planos e Programas contemplados no orçamento pú-
blico, de acordo com o planejamento orçamentário Municipal.
XX -  estabelecer critérios para inscrição das instituições  que 
prestam atendimento à população negra e às minorias étnicos-
-raciais atuantes no Município no COMPIRG;
XXI -  convocar e coordenar a cada três anos, ou, extraordina-
riamente, por maioria absoluta de seus membros, a Conferên-
cia Municipal de Promoção de Igualdade Racial;

CAPÍTULO III
Da Estrutura e do Funcionamento

SEÇÃO I
Da composição

Art. 4º O COMPIRG será composto por 22 (vinte e dois) mem-
bros titulares e respectivos suplentes, nomeados pelo Chefe 
do Poder Executivo, por decreto, conforme a seguinte repre-
sentação:
I - Representantes Não Governamentais;
a) um membro de organizações do Movimento Negro;
b) um membro dos Grupos de Capoeira de Guarapuava;
c) um membro do movimento Hip-Hop de Guarapuava;
d) um membro de organizações de religiões de matriz africana;
e) um membro de organizações religiosas;
f) um membro de organizações da comunidade quilombola;
g) um membro de organizações das comunidades indígenas; 
h) um membro de organizações que atuam na defesa dos di-
reitos da juventude;
i) um membro dos movimentos sociais ligado a defesa dos di-
reitos das mulheres;
j) um membro de organizações do movimento das pessoas lés-
bicas, gays, bissexuais e transgêneros - LGBT;
k) um membro das entidades que desenvolvam ações voltadas 
para a promoção da igualdade racial.
II - Representantes Governamentais:
a) um integrante da Secretaria Municipal de Saúde;
b) um integrante da Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura;
c) um integrante da Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social;
d) um integrante da Secretaria Municipal de Políticas Públicas 
para Mulheres;
e) um integrante da Secretaria Municipal de Agricultura;
f) um integrante da Secretaria Municipal de Turismo;
g) um integrante da Secretaria Municipal de Esporte e Recre-
ação;
h) um integrante da Secretaria Municipal de Planejamento;

i) um integrante das instituições de Ensino Superior Público;
j) um integrante do Núcleo Regional de Educação;
k) um integrante da 5ª Regional de Saúde.
Art. 5º A eleição das entidades representantes da sociedade 
civil no COMPIRG será realizada durante a Conferência Muni-
cipal de Promoção da Igualdade Racial.
Parágrafo Único. Para o primeiro mandato, os representantes 
da sociedade civil organizada serão indicados pelas entidades, 
organizações, grupos e movimentos que atuam na promoção 
da igualdade racial, através da realização de Assembleias com 
cada segmento  convocadas para esse fim. 
Art. 6º Caberá aos órgãos governamentais a indicação de 
seus membros titulares e suplentes, nomeados pelo Chefe do 
Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias após a data da 
eleição dos representantes das entidades da sociedade civil 
organizada realizada em Assembleia ou Conferência própria.
Parágrafo Único. Caso a representação de algum setor da so-
ciedade civil não preencha a respectiva vaga, será substituída 
pela entidade , organização, grupos ou movimento  suplente 
mais votada.
Art. 7º É vedada a participação de uma mesma entidade, or-
ganização, grupos ou movimento em mais de um assento do 
Conselho.
Art. 8º Os Conselheiros indicados pelas entidades, organiza-
ção, grupos ou movimento  da sociedade civil organizada e 
seus respectivos suplentes serão nomeados para mandato de 
03 (três) anos, permitida uma recondução, e não poderão ser 
destituídos, salvo por razões que motivem a deliberação de 2/3 
(dois terços) dos membros do Conselho, assegurada a ampla 
defesa.
Art. 9º Os membros representantes do Poder Executivo serão 
nomeados para mandato de 03 (três) anos, permitida uma re-
condução.

SEÇÃO II
Da Organização

Art. 10. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Ra-
cial de Guarapuava - COMPIRG possuirá como estrutura:
I - Mesa Diretora;
II - Secretaria Executiva, em conjunto com demais conselhos.
Art. 11. A Mesa Diretora do COMPIRG, eleita pela maioria ab-
soluta dos votos dos Conselheiros, na primeira reunião realiza-
da após a posse do Conselho para mandato de 03 (três) anos, 
é composta pelos seguintes cargos:
I - Presidente, a quem cabe a representação do COMPIRG;
II - Vice-Presidente;
III - 1º Secretário;
IV - 2º Secretário.
Parágrafo Único. Os cargos de Presidente e Vice-Presidente 
da Mesa Diretora serão escolhidos entre os conselheiros com 
alternância em sua gestão, sendo um mandato presidido por 
um representante da sociedade civil organizada e o seguinte 
por um representante do Poder Público, pelo período de três 
anos para cada organização, sendo que, quando uma organi-
zação governamental ocupar a presidência, uma organização 
não governamental ocupará a vice-presidência, e vice-versa.
Art. 12. O COMPIRG poderá instituir comissões temáticas e 
grupos de trabalho de caráter temporário e/ou permanente, 
destinados ao estudo e elaboração de propostas sobre temas 
específicos, podendo, inclusive, convidar para participar das 
referidas comissões e grupos, os representantes de órgãos ou 
entidades públicas e privadas e de outros poderes.
Art. 13. No prazo de até 60 (sessenta) dias da posse dos Con-
selheiros, o COMPIRG elaborará o regimento interno, em con-
formidade com a presernte Lei, dispondo sobre a estruturação, 
as competências e atribuições para seus integrantes e estabe-
lecerá as normas de funcionamento do colegiado, devendo ser 



14 de dezembro de 2018, Veiculação 14/12/18 Ano XXIV - Nº 1488 Boletim Oficial do Município -  14

submetido a aprovação dos conselheiros em reunião especial-
mente convocada para este fim.
Parágrafo Único. Qualquer alteração posterior no regimento in-
terno dependerá da deliberação de 2/3 (dois terços) dos mem-
bros do COMPIRG.
Art. 14. O Conselho se reunirá de forma ordinária, mensalmen-
te, em data, horário e local previamente estabelecidos em seu 
regimento interno e, extraordinariamente, quando convocado 
pela presidência. 
Parágrafo Único. As reuniões deverão ter quórum mínimo de 
1/3 (um terço) de seus membros efetivos para assuntos de ca-
ráter informativo e maioria simples para deliberações pertinen-
tes ao próprio Conselho.
Art. 15. As reuniões do COMPIRG serão públicas, precedidas 
de ampla divulgação e abertas a qualquer interessado, que po-
derá participar com direito a voz e sem direito a voto.

CAPÍTULO IV
Da Conferência Municipal

Art. 16. O Poder Executivo convocará, a cada 03 (três) anos, 
a Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, 
instrumento colegiado com a finalidade de avaliar e propor Po-
líticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, no âmbito 
do Município, e referendar os membros não governamentais 
eleitos para o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial – COMPIRG.
Art. 17. A convocação da Conferência Municipal de Promoção 
da Igualdade Racial será publicada no órgão oficial de impren-
sa do Município, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
da data de realização, e amplamente divulgada nos meios de 
comunicação.
Art. 18. O regimento interno da Conferência Municipal de Pro-
moção da Igualdade Racial, a ser elaborado pelo COMPIRG, 
em conformidade com os editais das instâncias federal e es-
tadual, estabelecerá a forma de participação e de escolha dos 
delegados das entidades e organizações governamentais e 
não governamentais para a Conferência.

CAPÍTULO V
Do Fundo Municipal

Art. 19. Fica criado o Fundo Municipal de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial, administrado pelo COMPIRG e com 
recursos destinados ao atendimento das ações de promoção 
da igualdade racial, assim constituído:
I -  recursos provenientes do Sistema Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial;
II -  recursos provenientes do Conselho Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial;
III -  recursos provenientes do Conselho Estadual de Promoção 
da Igualdade Racial;
IV -  doações, auxílios, contribuições e legados que lhe ve-
nham a ser destinados;
V -  rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e 
aplicações de capitais;
VI -  outros recursos que forem destinados.
Parágrafo Único. Não se isentam as Secretarias Municipais 
de políticas específicas de preverem os recursos necessários 
para ações voltadas à promoção da igualdade racial, conforme 
determina a legislação em vigor.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 20. As funções dos membros do Conselho e a participação 
nas atividades, Comissões Temáticas e nos Grupos de Traba-
lho do COMPIRG não serão remuneradas, sendo, porém, con-

sideradas como serviço público relevante.
Parágrafo Único. Será expedido pelo COMPIRG aos interessa-
dos, quando requerido, certificado de participação nas ativida-
des a que se refere o caput.
Art. 21. As resoluções do Conselho Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial - COMPIRG, inclusive seu regimento interno, 
serão publicados no Boletim Oficial do Município.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 13 de dezembro de 2018.

Itacir José Vezzaro 
Prefeito Municipal em Exercício

LEI Nº 2900/2018
Autoriza o Poder Executivo a conceder o direito real de uso o 
imóvel objeto da matrícula nº 24.381 do 3º Serviço de Registro 
de Imóveis da Comarca de Guarapuava, em favor da Coopera-
tiva Agrária Mista dos Micros e Pequenos Produtores Rurais de 
Guarapuava e Região (COMMICRO).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 
o direito real de uso um terreno, objeto da matrícula nº 24.381, 
do 3º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Guarapua-
va, com área total de 4.615,17 m², pertencente ao Município de 
Guarapuava, localizado na Avenida Vereador Rubem Siqueira 
Ribas, bairro Vila Jordão, denominada Área Desmembrada 05, 
em favor da Cooperativa Agrária Mista dos Micros e Pequenos 
Produtores Rurais de Guarapuava e Região (COMMICRO).
Parágrafo único. A presente Concessão de Direito Real de Uso 
será pelo prazo de 20 (vinte) anos e tem finalidade exclusi-
vamente comercial, com a implantação e construção da sede/
entreposto de classificação de ovos da Cooperativa.
Art. 2º A construção da sede/entreposto que trata o parágrafo 
único do art. 1º desta Lei será de responsabilidade exclusiva da 
Cooperativa Agrária Mista dos Micros e Pequenos Produtores 
Rurais de Guarapuava e Região (COMMICRO).
Parágrafo único. Toda e qualquer benfeitoria realizada pela 
Concessionária no imóvel será revertida ao Município.
Art. 3º Como forma de contraprestação pela concessão de di-
reito real de uso do imóvel a Cooperativa arcará com as despe-
sas de manutenção e benfeitorias necessárias da área perten-
cente ao Município.
Art. 4º A Cooperativa Agrária Mista dos Micros e Pequenos 
Produtores Rurais de Guarapuava e Região (COMMICRO) não 
poderá, vender, ceder, emprestar, locar ou transferir o imóvel 
recebido e também, havendo desvio de finalidade e/ou para-
lisação das atividades a área em questão, juntamente com as 
benfeitorias realizadas, reverterá automaticamente ao Municí-
pio de Guarapuava, sem qualquer indenização ao concessio-
nário.
Art. 5º Findo o prazo de 20 (vinte) anos da presente Conces-
são de Direito de Uso Real e, após laudo do Serviço de Inspe-
ção Municipal, comprovando o devido funcionamento da sede/
entreposto de classificação de ovos da Cooperativa, a presente 
Concessão será transformada em Doação definitiva do imóvel 
à Cooperativa Agrária Mista dos Micros e Pequenos Produto-
res Rurais de Guarapuava e Região (COMMICRO), ficando o 
Registro de Imóveis competente autorizado a proceder ao re-
gistro definitivo mediante a apresentação do referido laudo.
Art. 6º Os tributos e demais despesas decorrentes de escri-
turação e registro do imóvel transferido em concessão, serão 
por conta da Cooperativa Agrária Mista dos Micros e Pequenos 
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Produtores Rurais de Guarapuava e Região (COMMICRO), fi-
cando isento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – 
ITBI, por tratar-se de concessão.
Art. 7º Compete à Procuradoria Geral do Município – PGM a 
elaboração do termo de concessão de direito real de uso.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando disposições contrárias.

Guarapuava, 13 de dezembro de 2018.

Itacir José Vezzaro 
Prefeito Municipal em Exercício

LEI Nº 2901/2018
Autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar imóveis, como 
forma de indenização de área ocupada equivocadamente pelo 
Município e a promover a necessária Regularização Fundiária, 
atendendo às famílias que no local residem, de acordo com o 
Programa Habitacional e, dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promo-
ver a permuta entre os seguintes imóveis:
I – Imóveis de propriedade do Município de Guarapuava:
a) Totalidade do Terreno Urbano com área de 232,75 metros 
quadrados, objeto da Matrícula 33976 – SRI do 3º Ofício, lo-
calizado no Bairro Morro Alto, cadastrado conforme Indicação 
Fiscal 7338700010, Setor 454193, Quadra 0407, Lote 0370, 
avaliado em R$ 64.500,0 (sessenta e quatro mil e quinhentos 
reais);
b) Totalidade do Terreno Urbano com área de 232,75 metros 
quadrados, objeto da Matrícula 33977 – SRI do 3º Ofício, lo-
calizado no Bairro Morro Alto, cadastrado conforme Indicação 
Fiscal 6880260010, Setor 454193, Quadra 0407, Lote 0380, 
avaliado em R$ 64.500,0 (sessenta e quatro mil e quinhentos 
reais).
II – Imóvel de propriedade de Amantino Marcante – CPF 
137.453.879-53:
a) Totalidade do Terreno Urbano constituído pela Quadra 13, 
do Loteamento N. S. de Fátima, com área de 841,00 metros 
quadrados, objeto da Matrícula 5656 – SRI do 1º Ofício, loca-
lizado no Bairro Jardim das Américas, cadastrado em três uni-
dades imobiliárias, quais sejam, Indicação Fiscal 2279860010, 
Setor 448191, Quadra 0101, Lote 0104, Indicação Fiscal 
4621100010, Setor 448191, Quadra 0101, Lote 0059 e Indi-
cação Fiscal 4620120010,Setor 448191, Quadra 0101, Lote 
0043, avaliado em sua totalidade, no valor de R$ 129.000,00 
(cento e vinte e nove mil reais).
Art. 2º A permuta de que trata o Artigo 1º, refere-se ao paga-
mento da indenização de terreno ocupado equivocadamente 
pelo Município como se proprietário do mesmo fosse e, desti-
nada à Programa Habitacional de Relevante Interesse Social, 
sendo que já era ocupada por famílias de baixa renda.
Art. 3º Fica estabelecido que não haverá diferença de valores 
resultante da permuta e que as despesas de escrituração e re-
gistro serão pagas pelo Município, com dotação orçamentária 
própria.
Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promo-
ver a necessária Regularização Fundiária, de forma a atender 
às famílias que no local já residem, de acordo com o Programa 
Habitacional da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanis-
mo.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 13 de dezembro de 2018.

Itacir José Vezzaro 
Prefeito Municipal em Exercício

LEI Nº 2907/2018
Autoriza o Município de Guarapuava a celebrar termo de filia-
ção ou instrumento congênere, contribuindo mensalmente com 
a Associação dos Municípios do Paraná - AMP.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado celebrar 
termo de filiação ou instrumento congênere, contribuindo men-
salmente com a Associação dos Municípios do Paraná – AMP, 
pessoa jurídica de direitos privado sem fins lucrativos, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº. 76.694.132/0001-22, entidade estadual 
de representação dos Municípios do Estado do Paraná. 
Art. 2º A filiação ou instrumento congênere e a contribuição 
visa assegurar a representação institucional do Município de 
Guarapuava nas esferas administrativas do Estado do Paraná 
e da União, junto ao Governo Federal e aos diversos Ministé-
rios, Congresso Nacional e demais órgãos normativos.
Parágrafo único. A contribuição a que se refere o presente ar-
tigo está prevista no Estatuto social da Associação dos Mu-
nicípios do Paraná, aprovado em Assembleia Geral na forma 
estatutária vigente. 
Art. 3º A Contribuição a que se refere o artigo anterior será 
conforme valor estabelecido em Ata da Assembleia Geral. 
Art. 4º As contribuições previstas nesta Lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria, ficando o Poder Executivo 
autorizado a abrir crédito especial para atender as despesas 
correntes, podendo, para tanto, suplementá-lo.
Parágrafo único. O Município consignará, obrigatoriamente, a 
contribuição mensal de que trata esta Lei nos atos normativos 
orçamentários futuros.
Art. 5º Tanto o Poder Executivo, quanto o Legislativo, poderão 
exigir prestação de contas da entidade Associação dos Mu-
nicípios do Paraná, para fins de repasse de informações aos 
órgãos competentes. 
Art. 6º Ficam ratificados os atos de delegação e contribuições 
realizados para esta finalidade até a data da publicação da pre-
sente Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 13 de dezembro de 2018.

Itacir José Vezzaro 
Prefeito Municipal em Exercício

LEI Nº 2908/2018
Altera a Lei nº 2515/2016 e estabelece a readequação dos 
requisitos de ingresso aos cargos de Agente Comunitário de 
Saúde e Agente de Combate às Endemias.

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 inciso III do art. 5º da Lei nº 2515/2016, inclui 
cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate 
às Endemias, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - ....................................................
III - Cargos de Nível Médio:
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a).................................
b).................................
c) Agente Comunitário de Saúde
d) Agente de Combate às Endemias
(...)”

Art. 2º Extingue 124 (cento e vinte e quatro) vagas de nível fun-
damental referente ao cargo de Agente Comunitário de Saúde 
e 02 (duas) vagas de nível fundamental referente ao cargo de 
agente de Combate às Endemias, alterando parte do item IV 
do anexo I da Lei nº 2515/2016 que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“ANEXO I
RELAÇÃO DE CARGOS E VAGAS
(...)
IV – NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGOS VAGAS
I - Agente Comunitário de Saúde 198
II - Agente de Combate às Endemias 33
(...)

(...)”

Art. 3º Cria 124 (cento e vinte e quatro) vagas para o cargo de 
Agente Comunitário de Saúde de nível médio e 2 (duas) vagas 
para o cargo de Agente de Combate às Endemias de nível mé-
dio,  alterando parte do item III do anexo I da Lei nº 2515/2016 
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“ANEXO I
RELAÇÃO DE CARGOS E VAGAS
(...)
III – NÍVEL MÉDIO
CARGOS VAGAS
(...)
III - Agente Comunitário de Saúde 124
IV - Agente de Combate às Endemias 02
(...)

(...)”
Art. 4º Altera parte da seção III do anexo II da Lei nº 2515/2016, 
e inclui as tabelas de vencimentos de nível médio para os car-
gos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às 
Endemias, conforme Anexo I desta lei.
Art. 5º Altera parte da seção III do anexo IV da Lei nº 2515/2016 
e inclui a descrição dos cargos de Agente Comunitário de Saú-
de e Agente de Combate às Endemias passando a vigorar com 
a seguinte redação:

“ANEXO IV
DESCRIÇÃO DE CARGOS

SEÇÃO III
DESCRIÇÃO DOS CARGOS NÍVEL MÉDIO

(...)
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: O Agente Comunitário de Saúde tem 
como atribuição o exercício de atividades de prevenção de do-
enças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou 
comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em con-
formidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor 
municipal. 
TAREFAS TÍPICAS:

 Executar tarefas básicas de informações a indivíduos e gru-
pos, visando a instrução da população em geral para a preven-
ção de doenças; 
 Orientar a população em geral sobre a importância da hi-
giene e cuidados básicos e/ou primários para a prevenção de 
doenças; 
 Conscientizar a população sobre o uso de medicamentos 
específicos de acordo com os problemas de saúde básicos 
detectados, visando solucionar e/ou amenizar as causas dos 
mesmos; 
 Preparar o paciente, verificando os sinais vitais, pesando, 
medindo pressão arterial e verificando a temperatura; 
 Prestar atendimentos em primeiros socorros e imunizações; 
 Realizar trabalhos relativos a vigilância epidemiológica, di-
fundindo informações; 
 Atuar em campanhas de prevenção de doenças,  e vacinas;
 Elaborar relatórios de acordo com as atividades executadas, 
que permitam levantar dados estatísticos para novas ações de 
trabalho; 
 Organizar o fichário, fazendo a distribuição e arquivamento 
de fichas, marcação de preventivos, agendamento de consul-
tas e entrega de exames; 
 Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 
 Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determina-
das pelo superior imediato.
 Utilizar instrumentos para o diagnóstico demográfico e socio-
cultural da comunidade;
 Promover ações de educação para a saúde individual e co-
letiva;
 Registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento 
das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros 
agravos à saúde;
 Estimular a participação da comunidade nas políticas públi-
cas voltadas para a área da saúde;
 Realizar visitas domiciliares periódicas para o monitoramen-
to de situações de risco à família;
 Participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saú-
de e outras políticas que promovam a qualidade de vida.

REQUISITOS:
 Instrução: Instrução: Ensino Médio Completo e curso de for-
mação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas de 
acordo com a Lei Federal nº 13.595/2018;
 Experiência: não exige;
 Complexidade das tarefas – exige julgamento, iniciativa, 
habilidade verbal e equilíbrio emocional, para atuar prestando 
orientação;
  Responsabilidade por erros – não é inerente ao cargo;
 Responsabilidade por dados confidenciais – tem acesso a 
dados confidenciais de terceiros;
 Responsabilidade por contatos – Contatos internos e exter-
nos.
 Responsabilidade por máquinas e equipamentos – respon-
sabilidade por equipamentos atinentes ao setor;
 Esforço Físico – Relativo; trabalho em pé e andando, realiza 
levantamento de dados, porém, os esforços físicos são com-
pensados por período de relaxamento.
 Esforço mental e visual – exige atenção para análise de situ-
ação simples e indicação de alternativas para solução de pro-
blemas da comunidade;
 Condições de trabalho – trabalho em pé e andando;
 Responsabilidade por Supervisão – não há;
 Responsabilidade por segurança de terceiros – não é ineren-
te ao cargo.
 Carga horária proposta: 40 horas semanais.
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AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Identificar focos, tratar e evitar a formação de criadouros, impedir a reprodução de focos e orientar a 
comunidade com ações educativas, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito 
das atribuições do cargo e da área de atuação.

TAREFAS TÍPICAS:
 Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e descobrimento de focos e em armadilhas e pontos 
estratégicos do Município; 
 Realizar a eliminação de criadouros tendo como método de primeira escolha o controle mecânico (remoção, destruição, ve-
dação, etc.);
 Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas autorizados 
conforme orientação técnica;
 Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores;
 Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada situação;
 Repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade não solucionados;
 Manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona;
 Deixar seu itinerário diário de trabalho no posto de abastecimento (PA);
 Encaminhar aos serviços de saúde todos os casos suspeitos;
 Exercitar relações interpessoais mobilizada no trabalho de orientação junto à comunidade, no que se refere à saúde e preven-
ção de doenças;
 Vigilância epidemiológica, coleta de lâminas, tratamento, acompanhamento de tratamento e L.V.C. lâmina de verificação de 
cura;
 Utilizar equipamento de proteção individual e coletiva;
 Zelar pela conservação e guarda das máquinas e equipamentos que lhe forem confiados.

Requisitos:
 Instrução: Ensino Médio Completo e curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas, de acordo com 
a Lei Federal nº 13.595/2018;
 Experiência: não exige;
 Complexidade das tarefas: tarefas que exigem julgamento, iniciativas, habilidade verbal e equilíbrio emocional, para atuar junto 
à população prestando orientação;
 Responsabilidade por erros: inerente ao cargo;
 Responsabilidade por danos confidenciais: tem acesso a dados confidenciais de terceiros;
 Responsabilidade por contatos: contatos internos e externos;
 Responsabilidades por máquinas e equipamentos: responsabilidade por equipamentos atinentes ao setor;
 Esforço físico: relativo - trabalho em pé e andando; realiza levantamento de dados para pesquisa social. Os esforços físicos 
são compensados por períodos de relaxamento;
 Esforço mental e visual: exige atenção para análise de situações simples e indicações de alternativas para solução de proble-
mas e conscientização da população no combate de endemias;
 Condições de trabalho: trabalha em pé e andando;
 Responsabilidade por supervisão: não há;
 Responsabilidade por segurança de terceiros: não é inerente ao cargo;
 Carga horária proposta: 40 horas semanais. 
(...)” 

Art. 6º Os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias de nível fundamental que vagarem, serão 
extintos e automaticamente criados em nível médio.
Parágrafo único. A criação dos cargos de nível médio, conforme descrito no caput deste artigo, respeitará o limite máximo de 
198 (cento e noventa e oito) cargos de Agente Comunitário de Saúde e de 33 (trinta e três) cargos de Agente de Combate às 
Endemias.  
Art. 7º As contratações para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, deverão exigir 
como requisito para ingresso, nível médio completo e curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas nos 
termos da Lei Federal nº 13.595/2018.
Art. 8º Os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias que ingressaram na carreira antes desta 
lei, terão garantidos todos os benefícios contidos na Lei Municipal nº 2515/2016.
Art. 9º Os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias que ingressarem na carreira após a 
publicação desta lei terão garantido as progressões, desde que cumprido os requisitos previstos na Lei Municipal nº 2515/2016, 
considerando o nível médio completo e curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas, como requisitos 
iniciais exigidos para os cargos.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 13 de dezembro de 2018.

Itacir José Vezzaro 
Prefeito Municipal em Exercício
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LEI Nº 2909/2018
Altera as alíneas “e” do inciso I e “d” do inciso II, ambos do art. 6º da Lei Municipal nº 481/1995, alterada pela Lei Municipal nº 
2426/2015 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 Altera as alíneas “e” do inciso I e “d” do inciso II, ambos do art. 6º da Lei Municipal nº 481/1995, alterada pela Lei Municipal 
nº 2426/2015 que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º...................................
(...)
§2º.........................................
I - ...........................................
(...)
e) inspeção em linha de abate em frigoríficos e abatedouros de bovinos, suínos, ovinos, caprinos, aves e peixes: 
1 - por hora de inspeção 0,43 UFM.
II - ..........................................
(...)
d) registro de rótulo de produto:
1 - por registro de rótulo 0,5 UFM, para até 5 (cinco) rótulos;
2 - de 6 (seis) a 10 (dez) rótulos 0,3 UFM;
3 - acima de 10 (dez) rótulos 0,2 UFM.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 13 de dezembro de 2018.

Itacir José Vezzaro 
Prefeito Municipal em Exercício



14 de dezembro de 2018, Veiculação 14/12/18 Ano XXIV - Nº 1488 Boletim Oficial do Município -  19

LEI Nº 2910/2018
Denomina o Centro de Iniciação ao Esporte do Bairro Morro 
Alto de Centro de Iniciação ao Esporte Professor Antonio Car-
los de Paula.

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 o Centro de Iniciação ao Esporte do Bairro 
Morro Alto, situado na quadra 0209, Lote 0175, sito à Rua Bra-
sil, Nº 180, Bairro Morro Alto,  entre as Ruas  Guanabara, Pa-
vão e Uruguai, objeto da Matrícula nº 19110 - SRI do 3º Ofício, 
como Centro de Iniciação ao Esporte Professor Antonio Carlos 
de Paula.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 14 de dezembro de 2018.

Itacir José Vezzaro 
Prefeito Municipal em Exercício

LEI Nº 2911/2018
Autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar imóvel de 
propriedade do MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, com imóvel 
de propriedade do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ - MPPR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permu-
tar o Terreno Urbano com área de 3.440,03 metros quadrados, 
objeto de partes das Matrículas 11833 e 34164, pertencente 
ao Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, localizado 
na Rua Sebastião Pedroso dos Santos Caparengo, s/nº, no 
Bairro Santana, Município de Guarapuava, avaliado em R$ 
2.836.764,69 (dois milhões, oitocentos e trinta e seis mil, sete-
centos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), 
de propriedade do MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, com o Ter-
reno Urbano, com área de 407,00 metros quadrados, objeto da 
Matrícula 10011, pertencentes ao Serviço de Registro de Imó-
veis do 2º Ofício, localizado no Bairro Centro, avaliado em R$ 
1.081.141,23 (um milhão, oitenta e um mil, cento e quarenta e 
um reais e vinte e três centavos), de propriedade MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - MPPR.
Parágrafo Único. A permuta de que trata o caput, objetiva dis-
ponibilizar área de terreno para construção de nova sede Insti-
tucional no Município de Guarapuava e instalação de unidades 
de atendimento ao publico.
Art. 2º A permuta de trata o art. 1º disponibilizará um imóvel 
central para o Município de Guarapuava, e viabilizará a amplia-
ção das unidades prestadoras de serviços públicos municipais.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 14 de dezembro de 2018.

Itacir José Vezzaro 
Prefeito Municipal em Exercício

LEI Nº 2912/2018
Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar a área do 
imóvel descrito, já permutado pelo Município através da Lei 
Municipal nº 2618/2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a DESA-
FETAR a área de 2.803,21 m² (dois mil, oitocentos e três vírgu-
la vinte e um metros quadrados), objeto da Matrícula nº 31.358 
do 2º Ofício Registro de Imóveis da Comarca de Guarapuava.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas disposições em contrário.

Guarapuava, 14 de dezembro de 2018.

Itacir José Vezzaro 
Prefeito Municipal em Exercício

LEI Nº 2913/2018
Autoriza o Poder Executivo Municipal a DESAFETAR trechos 
de área de Ruas e faixa de Área de Preservação Permanente e 
a DOAR, em conjunto com a Quadra 15, do CENTRO DE DE-
SENVOLVIMENTO INDUSTRIAL “MARCELINO DALLA VEC-
CHIA”, localizado no Bairro Imóvel Morro Alto ao ESTADO DO 
PARANÁ e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a DESA-
FETAR trecho de área da Rua Flávio Correia dos Santos (Anti-
ga Rua D), anexa à Quadra 15, localizada no Centro de Desen-
volvimento Industrial de Guarapuava, Bairro Imóvel Morro Alto, 
com 1.500,00 metros quadrados (15,00m x 100,00m), com ori-
gem na Matrícula 20040, pertencente ao Serviço de Registro 
de Imóveis do 3º Ofício, em parte do Sistema Viário daquele 
Loteamento.
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a DESA-
FETAR trecho de área da Rua Ponciano Honorato de Araújo 
(Antiga Rua 5), anexa à Quadra 15, localizada no Centro de 
Desenvolvimento Industrial de Guarapuava, Bairro Imóvel Mor-
ro Alto, com 1.425,00 metros quadrados (15,00m x 95,00m), 
com origem na Matrícula 20040, pertencente ao Serviço de 
Registro de Imóveis do 3º Ofício, em parte do Sistema Viário 
daquele Loteamento.
Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a DESA-
FETAR faixa de área de Preservação Permanente anexa à Rua 
Ponciano Honorato de Araújo, localizada no Centro de Desen-
volvimento Industrial de Guarapuava, Bairro Imóvel Morro Alto, 
com 1.995,00 metros quadrados (21,00m x 95,00m), com ori-
gem na Matrícula 26383, pertencente ao Serviço de Registro 
de Imóveis do 3º Ofício.
Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a UNIFI-
CAR o trecho de área definido no Art. 1º, com área de 1.500,00 
metros quadrados, o trecho de área definido no Art. 2º, com 
área de 1.425,00 metros quadrados e a faixa de área definida 
no Art. 3º, com área de 1.995,00 metros quadrados, à totalida-
de da Quadra 15 (Lote Único), com área de 8.000,00 metros 
quadrados, respectivamente, encerrando uma área total final 
de 12.920,00 metros quadrados.
Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado à DOAR 
o terreno definido no Art. 4º, com um total final de 12.920,00 
metros quadrados, ao ESTADO DO PARANÁ, para construção 
da CASA DE CUSTÓDIA DE GUARAPUAVA.
Art. 6º O terreno ora concedido, definido no Art. 4º, reverterá 
automaticamente ao Domínio Público do Município, se após 02 
(dois) anos da expedição da escritura, não forem iniciadas as 
construções previstas.
Art. 7º Sobre a presente transação, não incidirá o Imposto so-
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bre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 14 de dezembro de 2018.

Itacir José Vezzaro 
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETOS

DECRETO Nº 7073/2018
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DECRETO Nº 7074/2018
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PORTARIA Nº 898/2018

PORTARIAS

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

R E S O L V E

Art. 1º Designar a servidora Marilene Marcante de Medeiros, matrícula 11795-1, para exercer as atribuições referente a emissão 
de empenhos, junto a Contadoria Geral, a partir de 01 de dezembro de 2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de dezembro de 2018, revogando a 
Portaria 375/2013 e demais disposições em contrário.

Guarapuava, 11 de dezembro de 2018.
Itacir José Vezzaro 

Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 900/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas,
Considerando a Lei Municipal nº 2747, de 07 de dezembro de 2017, alterada pela Lei nº 2876, de 25 de setembro de 2018, que 
possibilita a concessão, através de permissão precária, a título oneroso, do imóvel situado no Centro Comercial Parque das 
Araucárias, área edificada (“boxes”) e áreas comuns, localizado às margens da BR 277, Km 343, Rua Alzino Carazzai, s/n, e Rua 
João Fortkamp, s/n, anexo ao Parque Natural Municipal das Araucárias, no Município de Guarapuava/PR;

Considerando a Lei Municipal nº 2765, de 22 de dezembro de 2017, alterada pela Lei Municipal 2884, de 07 de novembro de 
2018, que dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo às Microcervejarias Artesanais no âmbito do Município de Guarapu-
ava e dá outras providências e atendendo o disposto no art. 2º da Lei Municipal 2884/2018; 

Considerando o Programa Guarapuava Turística e seu desmembramento intitulado projeto “Caminhos do Malte”, a qual tem a 
finalidade desenvolver o grande potencial turístico na área de Cervejas artesanais e de implantação de uma microcervejaria co-
munitária artesanal, que é de interesse público do Município de Guarapuava;

RESOLVE
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Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a Comissão Especial de Licita-
ção para Análise de Edital e Julgamento:
I -  Diego Volf, matrícula 17.213-8;
II -  Gustavo Antônio Ferreira, matrícula 16.220-5;
III -  Jessica Dal Piva de Oliveira , matrícula 17078-0;
IV -  Valéria Terezinha Stocki, matrícula 16.835-1;
V -  Leila Mara Pires, matrícula 18.457-8.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 14 de dezembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



14 de dezembro de 2018, Veiculação 14/12/18 Ano XXIV - Nº 1488 Boletim Oficial do Município -  26



14 de dezembro de 2018, Veiculação 14/12/18 Ano XXIV - Nº 1488 Boletim Oficial do Município -  27



23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  2814 de dezembro de 2018, Veiculação 14/12/18 Ano XXIV - Nº 1488 Boletim Oficial do Município -  28


