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DECRETO Nº 7252/2019
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 221/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E
 
Art. 1º Conceder gratificação de difícil acesso, com fundamento no art. 102 da Lei Complementar nº 060/2016, para os servidores 
abaixo:
I – Doraci Ribeiro dos Santos, matrícula nº 11486-3, a partir de 18/03/2019;
II – Marcia dos Santos, matrícula nº 11290-9, a partir de 28/02/2019;
III – Marli de Fátima F. Xalao, matrícula nº 6242-1, a partir de 18/02/2019.
Art. 2º Excluir a gratificação de difícil acesso dos servidores abaixo relacionados:
I – Anelize Busmayer Giacomitti, matrícula nº 12410-9, a partir de 01/03/2019;
II – Rosemeri Klempovus Moreira, matrícula nº 18034-3, a partir de 01/03/2019;
III – Victor Fernandes de Morais, matrícula nº 18469-9, a partir de 01/03/2019.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a data de cada inclusão ou exclu-
são.

Guarapuava, 25 de março  de 2019.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 225/2019

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

R E S O L V E

Art. 1º Conceder gratificação por encargo especial para exercer Coordenação de Unidade, com fundamento no inciso VI do art. 
79A da Lei Complementar nº 060/2016, alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, para os servidores lotados na Secretaria 
Municipal de Saúde, abaixo nominados:
I - João Elizangelo Alves de Almeida, matrícula 18412-8, Coordenação CAPS AD, a partir de 01/03/2019;
II - Elisangela Aparecida Martins Gomes, matrícula nº 15769-4, Coordenação NASF Carli, a partir de 18/03/2019.
Parágrafo único. A gratificação que trata o caput deste artigo, somente será concedida quando cumpridas as metas apresentadas 
Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a data de cada inclusão ou desig-
nação.

Guarapuava, 26 de março de 2019.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
METAS PARA COORDENAÇÃO  

UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E PROGRAMAS DE SAÚDE
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Considerando a nova Política Nacional de Atenção Básica, que 
orienta a inclusão do Gerente de Unidades de Atenção Básica 
(UBS) – responsável pela coordenação da UBS;
Considerando o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), terceiro ciclo, que 
avalia a existência da profissional responsável pela unidade 
de saúde;
Considerando a visita da Comissão de Monitoramento para im-
plantação de Curso de Medicina em Guarapuava, e o dispos-
to no decreto nº 6196/2017 – COAPES Guarapuava, que visa 
estimular a atividade de preceptoria nas Unidades de Atenção 
Básica, mediante sua inclusão nas políticas referentes a quali-
ficação e valorização dos trabalhadores de saúde; 
Considerando a Lei Complementar 085/2016 que em seu Arti-
go 79 Parágrafo Único, que institui Gratificação para o encargo 
de Coordenação de Unidades e Programas de Saúde;
Considerando o disposto na Proposta para Gerência de Uni-
dades de Atenção Primária em Saúde, enviado a esta SMS na 
data de 28 de julho de 2017, por representantes dos profissio-
nais enfermeiros, em anexo;
Entende-se por Coordenador de UBS, este último escolhido 
como denominação oficial a ser utilizada a partir de 2018, um 
profissional qualificado com o papel de garantir o planejamento 
em saúde, de acordo com as necessidades do território e co-
munidade, a organização do processo de trabalho, coordena-
ção e integração das ações. 
Diante do exposto, faz-se necessário para concessão de Grati-
ficação por Encargo Especial de Coordenação de Unidades de 
Atenção Primária e Programas de Saúde o cumprimento das 
metas qualitativas e quantitativas descritas abaixo:
I.Propiciar ações junto à equipe para assegurar a qualidade do 
acolhimento prestado na UBS, visando a melhoria da atenção 
à saúde na comunidade, bem como a satisfação das neces-
sidades de saúde dos usuários, buscando a redução das de-
mandas de ouvidoria;
II.Conhecer e divulgar, junto aos demais profissionais e a co-
munidade, as diretrizes e normas que incidem sobre a AB em 
âmbito nacional, estadual e municipal, com ênfase na Política 
Nacional de Atenção Básica, de modo a orientar a organização 
do processo de trabalho na UBS, pactuados pela gestão mu-
nicipal; 
III.Participar, orientar e realizar o processo de territorialização, 
diagnóstico situacional, planejamento e programação das equi-
pes, avaliando resultados e propondo estratégias para o alcan-
ce de metas de saúde, junto aos demais profissionais; 
IV.Acompanhar, orientar e monitorar os processos de trabalho 
das equipes de AB sob sua coordenação, contribuindo para 
implementação de políticas, estratégias e programas de saú-
de, bem como para a mediação de conflitos e resolução de 
problemas; 
V.Incentivar a cultura na qual as equipes, incluindo profissio-
nais envolvidos no cuidado e gestores assumem responsabili-
dades pela sua própria segurança, de seus colegas, pacientes 
e familiares, encorajando a identificação, a notificação e a re-
solução dos problemas relacionados à segurança;
VI.Assegurar a adequada alimentação de dados nos sistemas 
de informação e no prontuário eletrônico por parte dos profis-
sionais, verificando sua consistência, estimulando a utilização 
para análise e planejamento das ações, e divulgando os re-
sultados obtidos, bem como o cumprimento dos indicadores 
pactuados pela SMS de Guarapuava; 
VII.Estimular o vínculo entre os profissionais favorecendo a 
empatia e o trabalho em equipe; 
VIII.Potencializar a utilização de recursos físicos, tecnológicos 
e equipamentos existentes na UBS, apoiando os processos de 
cuidado a partir da orientação à equipe sobre a correta utiliza-

ção desses recursos; 
IX.Qualificar a gestão da infraestrutura e dos insumos (manu-
tenção, logística dos materiais e medicamentos, ambiência da 
UBS), zelando pelo bom uso dos recursos e evitando o desa-
bastecimento; 
X.Representar o serviço sob sua coordenação em todas as ins-
tâncias necessárias e articular com demais atores da gestão e 
do território com vistas à qualificação do trabalho e da atenção 
à saúde realizada na UBS, como partícipe da gestão; 
XI.Conhecer a RAS, participar e fomentar a participação dos 
profissionais na organização dos fluxos de usuários, com base 
em protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, apoiando a 
referência e contra-referência entre equipes de AB e nos dife-
rentes pontos de atenção, com garantia de encaminhamentos 
responsáveis; 
XII.Conhecer a rede de serviços e equipamentos sociais do ter-
ritório, e estimular a atuação intersetorial, com atenção diferen-
ciada para as vulnerabilidades existentes no território; 
XIII.Identificar as necessidades de formação/qualificação dos 
profissionais em conjunto com a equipe, visando melhorias no 
processo de trabalho, na qualidade e resolutividade da aten-
ção, e promover a Educação Permanente, seja mobilizando 
saberes na própria UBS, ou com parceiros através de ações 
de preceptoria; 
XIV.Desenvolver gestão participativa e estimular a participação 
dos profissionais e usuários em instâncias de controle social;
XV.Tomar as providências cabíveis no menor prazo possível 
quanto a ocorrências que interfiram no funcionamento da uni-
dade, respondendo pela administração de pessoal, controle e 
envio das informações do boletim de freqüência dos profissio-
nais vinculados à Unidade;
XVI.Responsabilizar-se pela manutenção e guarda dos bens 
patrimoniais da Unidade de Saúde sob sua Coordenação, res-
pondendo pela movimentação dos mesmos;
XVII.Manter postura profissional e ética diante de situações im-
previstas e geradoras de conflitos, em especial cuidado com 
divulgações e citações em redes não oficiais;
As metas dispostas acima serão avaliadas a cada três meses, 
por comissão constituída por três profissionais, indicados pelos 
departamentos DAS, DGTES e DRACA da Secretaria Munici-
pal de Saúde e um profissional do Departamento de Gestão 
Administrativa e Patrimonial da Secretaria Municipal de Admi-
nistração. 
O coordenador que por duas avaliações consecutivas não 
apresentar progressão no número de metas cumpridas, ou 
apresentar redução das mesmas, poderá ser substituído por 
outro profissional.

Guarapuava, 26 de março de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 226/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder gratificação por encargo especial de tutoria, 
com fundamento no inciso VI do art. 79A da Lei Complemen-
tar nº 060/2016, alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, 
para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, 
abaixo nominados:
I - Leticia Tossolini Rita, matrícula 17408-4;
II - Taisa Haick Dalla Vecchia Pereira, matrícula nº 17750-4.
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SURG

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a partir de 01 de março de 2019.

Guarapuava, 26 de março de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 229/2019
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 
nº 2035/2012,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a prorrogação da disposição funcional da ser-
vidora Waleska Brandalise Zanini, matrícula nº 16049-0, car-
go Contador, autorizada pela Portaria nº 178/2015 e renovada 
pela Portaria nº 096/2017, para prestar serviço no Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Guara-
puava – GuarapuavaPrev, como responsável técnica contábil, 
por 20 (vinte) horas semanais, até 28/08/2019, com ônus para 
o órgão de origem.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a data de 01 de janeiro de 2019.

Guarapuava, 26 de março de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 233/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, para exer-
cer o encargo especial de merendeira, junto a Secretaria de 
Educação e Cultura, nos termos do inciso VII do artigo 79A, 
Lei Complementar 060/2016, alterada pela Lei Complementar 
085/2017, a partir de 01 de março de 2019:
I – Andréia Ferreira, matrícula nº 15697-3;
II – Erondina S. Silva, matrícula nº 15720-1;
III – Elisete Aparecida Farias Munhoz, matrícula nº 10610-0; 
IV – Soeli aparecida Santos Maia, matrícula nº 13669-7. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de março de 2019.

Guarapuava, 27 de março de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 234/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Revoga o inciso VII do art. 1º da Portaria 465/2018 e 
exclui a gratificação por encargo especial de merendeira, da 
servidora Juliane Maria Rocha, matrícula nº 17600-1, a partir 
de 01 de março de 2019.
Art. 2º Revoga o inciso CXXX do art. 1º da Portaria 327/2018 
e exclui a gratificação por encargo especial de merendeira, da 
servidora Silvana Maria Leite Skiba, matrícula nº 176729, a 
partir de 01 de março de 2019.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de março de 2019.

Guarapuava, 27 de março de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 258/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Incluir o inciso LXXIII, no art. 1º da Portaria nº 143/2019 
e designar a servidora Marinêz Ferdele, matrícula nº 15934-4, 
para exercer a função de supervisora junto a Escola Domingos 
Sávio, durante o ano letivo de 2019, a partir  de 25 de março 
de 2019:

“Art. 1º................. 
(...)
LXXIII – Marinêz Ferdele, matrícula nº 15934-4, Escola Domin-
gos Sávio.”

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 25 de março de 2019.

Guarapuava, 02 de abril de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu diretor administrativo, torna público que reali-
zará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL 
DATA: 12/04/2019 - CREDENCIAMENTO: 13h30m à 13h50m 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E INÍCIO DOS LANCES: 
14h00. 
OBJETO: Aquisição de andaime tubular, carretinha para car-
gas diversas (ferramentas, insumos, flores e entulhos) e carre-
ta tipo prancha para transporte de trator giro zero..
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Federal nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 1.168/2006 e 1.447/2007, Lei 
Complementar nº 123/2006 e Regulamento Interno de Licita-
ções, Contratos e Convênios da SURG.
LOCAL DA SESSÃO E INFORMAÇÕES: Departamento de Li-
citação, localizado na sede administrativa da SURG, na Rua 
Afonso Botelho, nº 63, Bairro Trianon, CEP 85.070-165, em 
Guarapuava/PR, telefone: (42) 3630-0500. Atendimento exter-
no de segunda a sexta-feira das 13h00 às 18h00.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos pelo site: http://surg.com.br/surg/ no Menu Licitações. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF). 
Guarapuava - PR, 04 de ABRIL de 2019.

 (a) SANDRO ALEX RUSSO VALERA - 
Diretor Administrativo da SURG.
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CONSELHOS
Edital n.º 005/2019

DISPOE SOBRE CHAMADA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 139, da Lei Federal nº 8.069 (ECA), Lei Municipal nº 1644/2007, 
alterada pela lei nº 2226/2013 através de seu presidente, publica este edital:

 I – DO CHAMAMENTO
Art. 1º - Fica chamado a suplente de conselheiro tutelar do Município de Guarapuava: 
Salete Aparecida da Costa Fernandes, para suplência no Conselho Tutelar Polo 2, para  o período de 10 de abril de 2019 até 09 
de  maio de 2019, referente ao período de férias da conselheira Irene Ramos.
Art 2º - A suplente acima descrita, terá o prazo de 5 (cinco) dias (após a data de publicação deste), para comparecer no Depar-
tamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Guarapuava, acompanhado de toda a documentação exigida conforme o anexo I, 
deste edital.

Guarapuava, 04 de  abril de 2019.
 

Carina Silva
Presidente COMDICA

ANEXO I
DOCUMENTOS 

• Carteira de Trabalho (Fotocópia páginas 1 e 2). 
• Certificado Militar (Fotocópia). 
• Título de Eleitor e o último comprovante de votação (Fotocópia autenticada). 
• Cédula de Identidade (Fotocópia autenticada). 
• C.P.F. (Fotocópia autenticada). 
• Extrato do NIS – Retirar na Caixa Econômica. 
• Certidão de Casamento / Nascimento (Fotocópia).
 • Certidão de Nascimento dos Filhos até 16 anos (Fotocópia). 
• 01 Foto 3x4 – Recente.
 • Comprovante de Residência com CEP (Fotocópia)
 • Declaração de Imposto de Renda.

TERMO DE POSSE

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –COMDICA,  no uso de suas atribuições legais conferidas pela 
Lei 8.069/90 e pela Lei Municipal nº 1644/2007 e suas alterações, DECLARA empossada a Conselheira Tutelar Suplente Sra. 
Salete Aparecida da Costa Fernandes, portadora do RG nº 8.622.045 – 8, com vigência no período de 03 de abril de 2019 a 10 
de janeiro de 2020.

Guarapuava, 03  de abril de 2019.

Carine Silva
Presidente do COMDICA
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NOTIFICAÇÃO
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AUTO DE INFRAÇÃO
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CÂMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 009/2019

PORTARIA Nº 019/2019

O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapua-
va, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são con-
feridas por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear em virtude de habilitação no Concurso Público 
01/2017, de acordo com o que dispõe o art. 37, inciso II da 
Constituição Federal e a Lei Complementar 61/2016, de 15 de 
junho de 2016 e suas alterações posteriores, o servidor RO-
DRIGO DOS SANTOS, CPF 062.263.899-82, RG 9.678.786-3, 
para exercer em caráter efetivo o cargo de Auxiliar Operacional 
Externo, tendo como remuneração a constante do anexo I da 
LC 61/2016, lotado na Diretoria de Gestão Administrativa, no 
Departamento de Serviços Administrativos, a partir desta data.  
Art. 2º O cargo de Auxiliar Operacional Externo tem como fun-
ção: executar os serviços de plantio, replantio e poda de gra-
mas; plantio e replantio de flores ornamentais; poda de árvo-
res, arbustos e afins; limpeza em calçadas externas do Prédio; 
limpeza externa de vidros e portas; recolhimento e destinação 
para local apropriado de resíduos em geral (lixo e entulhos); 
pequenas manutenções de calçadas e muretas; lavagem de 
veículos oficiais do Legislativo e outras tarefas correlatas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 02 de abril de 2019.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 010/2019
O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapua-
va, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são con-
feridas por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear em virtude de habilitação no Concurso Público 
01/2017, de acordo com o que dispõe o art. 37, inciso II da 
Constituição Federal e a Lei Complementar 61/2016, de 15 de 
junho de 2016 e suas alterações posteriores, o servidor MAR-
COS ROBERTO GODINHO MACHADO, CPF 030.803.219-52, 
RG 7.722.862-4, para exercer em caráter efetivo o cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, tendo como remuneração a cons-
tante do anexo I da LC 61/2016, lotado na Diretoria de Gestão 
Administrativa, no Departamento de Serviços Administrativos, 
a partir desta data.  
Art. 2º O cargo de Auxiliar de Serviços Gerais tem como fun-
ção: promover a higienização de mobiliários, equipamentos, pi-
sos, janelas, vidros e sanitários, preservando os ambientes de 
trabalho; zelar pela conservação de plantas e jardins; remover 
entulhos e lixo, auxiliar nos serviços de copa e executar outras 
tarefas correlatas. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 02 de abril de 2019.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

R E S O L V E: 
                                        
Art. 1º Afastar preventivamente do desempenho das funções 
inerentes ao cargo de Analista de Sistemas, a servidora RO-
SANA LACHOWSKI, matrícula 201-1, considerando o memo-
rando 065/2019 do Gabinete da Presidência e a consequente 
instalação de Processo Administrativo, com fundamento no ar-
tigo 218 da Lei Complementar 060/2016, pelo período de 60 
(sessenta) dias. 
Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 02 de abril de 2019.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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