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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 04 de janeiro de 2019
Veiculação: 04 de janeiro de 2019

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1499

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 2915/2019

LEIS

Fixa o piso salarial para os cargos de Agentes Comunitários de 
Saúde e Agente de Combate às Endemias 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 Fica fixado no município de Guarapuava, o piso salarial 
para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de 
Combate às Endemias, nos termos da Lei Federal nº 13.708 de 
14 de agosto de 2018, obedecendo o seguinte escalonamento:
I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janei-
ro de 2019;
II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 
2020;
III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de 
janeiro de 2021.
§1º A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais exi-
gida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei será inte-
gralmente dedicada às ações e aos serviços de promoção da 
saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate 
a endemias em prol das famílias e das comunidades assistidas, 
no âmbito dos respectivos territórios de atuação, e assegurará 
aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Comba-
te às Endemias participação nas atividades de planejamento e 
avaliação de ações, de detalhamento das atividades, de regis-
tro de dados e de reuniões de equipe.
§2º O piso salarial será reajustado anualmente, em 1º de janei-
ro, a partir do ano de 2022.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as alte-
rações das tabelas de vencimentos, referente aos cargos de 
Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às En-
demias, constante no Anexo II da Lei Municipal nº 2515/2015.
Parágrafo único. As alterações das tabelas ocorrerão nos anos 
de 2019, 2020 e 2021, de acordo com o disposto nos incisos I, 
II e III do art. 1º desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas disposições em contrário.

Guarapuava, 04 de janeiro de 2019.

Itacir José Vezzaro 
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETOS

DECRETO Nº 7092/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” do § 1º e § 5º do art. 
40 da CF/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 124/2018 
de 04/12/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Jocimara Cebulski, matrícula nº 14617-0, ocupante 
do Cargo de Professor (a), Nível 05, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com pro-
ventos de R$ 2.025,78 (dois mil e vinte e cinco reais e setenta 
e oito centavos), mensais e proporcionais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a re-
visão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, 
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de 
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da 
PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 02 de janeiro de 2019.

Itacir José Vezzaro
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 7093/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina o inciso III, “a” do § 3º do artigo 
12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no 
processo nº 125/2018 de 05/12/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Izabel Aparecida da Rocha, matrícula nº 62979, ocu-
pante do Cargo de Professor (a), Nível 15, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 2.806,17 (dois mil oitocentos e seis reais e 
dezessete centavos), mensais e integrais.
A
rt. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto será 
revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos ser-
vidores em atividade, inclusive quando decorrentes de trans-
formação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu 
a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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DECRETO Nº 7094/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina o inciso III, “a” do § 3º do artigo 
12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no 
processo nº 127/2018 de 06/12/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
à servidora Rosangela Felchak Pereira Moura, matrícula nº 
85057, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 19, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 3.037,48 (três mil e trinta 
e sete reais e quarenta e oito centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 02 de janeiro de 2019.

Itacir José Vezzaro
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 7095/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina o inciso III, “a” do § 3º do artigo 
12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no 
processo nº 128/2018 de 06/12/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Sirlei de Fatima Nunes Bobato, matrícula nº 116661, 
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 13, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 1.790,53 (um mil setecentos e noventa 
reais e cinquenta e três centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 02 de janeiro de 2019.

Itacir José Vezzaro
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 7096/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-

do em vista o que determina o inciso III, “a” do § 3º do artigo 
12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no 
processo nº 129/2018 de 07/12/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Elizete Terezinha Mendes, matrícula nº 80101, ocu-
pante do Cargo de Professor (a), Nível 21, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 3.160,20 (três mil cento e sessenta reais e 
vinte centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 02 de janeiro de 2019.

Itacir José Vezzaro
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 7097/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina o inciso III, “a” do § 3º do artigo 
12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no 
processo nº 130/2018 de 07/12/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Elizete Terezinha Mendes, matrícula nº 115851, ocu-
pante do Cargo de Professor (a), Nível 17, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 2.685,97 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco 
reais e noventa e sete centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 02 de janeiro de 2019.

Itacir José Vezzaro
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 7098/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o artigo 3º da Emenda Constitucional 
nº 47/2005, bem como o que consta no processo nº 131/2018 
de 10/12/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Maria Luciane Costa, matrícula nº 72184, ocupante 
do Cargo de Professor (a), Nível 20, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 

Guarapuava, 02 de janeiro de 2019.

Itacir José Vezzaro
Prefeito Municipal em Exercício
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DECRETO Nº 7099/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “b” do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do § 
1º do artigo 40 da CF/1988, com redação dada Emenda Cons-
titucional nº 41/2003 e majoração com fulcro no artigo 201, § 
2º da CF, e atendendo ao contido no requerimento protocolado 
sob nº 126/2018 de 05/12/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servi-
dora Izold Schaffer da Silva, matrícula nº 163791, ocupante do 
cargo de Servente de Limpeza, Nível 03, lotada na Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 552,31 (quinhentos e cinquenta e dois 
reais e trinta e um centavos) mensais e proporcionais ao tempo 
de contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da PARIDADE.
Art. 3º Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos 
termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 02 de janeiro de 2019.

Itacir José Vezzaro
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº 7100/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “b” do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do § 
1º do artigo 40 da CF/1988, com redação dada Emenda Cons-
titucional nº 41/2003, e atendendo ao contido no requerimento 
protocolado sob nº 132/2018 de 12/12/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servido-
ra Rosilda Teresinha Nunes de Oliveira, matrícula nº 114774, 
ocupante do cargo de Psicólogo (a), Nível 08, lotada na Secre-
taria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proven-
tos de R$ 2.454,60 (dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro 
reais e sessenta centavos) mensais e proporcionais ao tempo 
de contribuição.

proventos de R$ 3.175,89 (três mil cento e setenta e cinco reais 
e oitenta e nove centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 02 de janeiro de 2019.

Itacir José Vezzaro
Prefeito Municipal em Exercício

Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a re-
visão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, 
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de 
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da 
PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 02 de janeiro de 2019.

Itacir José Vezzaro
Prefeito Municipal em Exercício

FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 001/2019

A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Comple-
mentar Municipal nº 060/2016,

R E S O L V E

Art. 1º – Designar os servidores abaixo relacionados, sob a 
presidência do primeiro, para compor COMISSÃO DE PRO-
CESSO SINDICÂNCIA, a fim de apurar uso não autorizado de 
cartão de débito de conta salário da acolhida B. P. por pessoa 
desconhecida, conforme segue:
I   – Diego Rodrigues Carneiro –  Atendente Social; 
II  – Deise Teixeira Land – Psicóloga; 
III – Denise Aparecida Moraes – Assistente Social.          

Art. 2º – A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias,  para apre-
sentação do relatório final.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação. 

Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em  02 de janeiro de 2019.

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente Interino da Fundação Proteger
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EXTRATO 1.º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 26/2018 – PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 02/2018

FUNDAÇÃO PROTEGER, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 1393, Bairro: Centro, Guarapuava, Estado do Paraná, devi-
damente inscrita no CNPJ sob o n.º 79.262.341/0001-95, neste ato representado pelo Presidente Interino Sr. ANTONIO CARLOS 
MARTINI MINO.
CONTRATANTE: ADEMAR BEGNINI - EPP inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 77.139.855/0001-22.  
OBJETO: Substituição de marca do lote 11.
Lote Item Qtde Unidade Descrição Marca Pro-

posta
M a r c a 
Substituída

11 01 1400 Pacotes 700 a 
800g

LINGÜIÇA TIPO TOSCANA. Pacotes entre 700 a 800g. 
De primeira qualidade. Em gomos de aprox 90g, pre-
parada com CARNE SUINA e condimentos (tempero 
suave), com aspecto normal, baio teor de gorduras, 
ótimo sabor, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta 
de sujidades, parasitas e larvas. O produto deverá se 
entregue na embalagem original da marca cotada, não 
a granel. Apresentar certificação do serviço de inspe-
ção oficial (SIM, SIP ou SIF). Transporte: deverá ser 
feito em carro refrigerado, obedecendo à temperatura 
de -12°C no momento do recebimento, conforme legis-
lação vigente na Secretaria de Saúde.  Não será aceita 
carne com excesso de gelo, sangue congelado ou em 
condições de higiene inadequadas. Apresentar alvará 

sanitário da empresa vencedora do certame.

FRIELLA AURORA
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CÂMARA MUNICIPAL

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, “b” da Lei N° 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2018 – 

ANTONIO CARLOS MARTINI MINO – Presidente Interino.                                                    



04 de janeiro de 2019, Veiculação 04/01/19 Ano XXIV - Nº 1499 Boletim Oficial do Município -  7



23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  804 de janeiro de 2019, Veiculação 04/01/19 Ano XXIV - Nº 1499 Boletim Oficial do Município -  8


