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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 12 de abril de 2019
Veiculação: 12 de abril de 2019

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXV Nº 1573

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 7243/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal nº 2924/2019 e demais disposições legais,

DECRETA

Art. 1º Designar a servidora Liane Maria Mendes, matrículas 11697-1 e 14665-0, para exercer a função de Controladora Geral 
do Município de Guarapuava, a partir de 01 de abril de 2019.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2019, revogando as dis-
posições em contrário. 

Guarapuava, 03 de abril de 2019.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 7253/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, as servidoras abaixo relacionadas:
l – Eliane Dominico, nomeada pelo Decreto nº 2691/2012, no cargo de Educador Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, a partir de 03 de abril de 2019.
II – Kelly Maria Lopes Ribeiro, nomeada pelo Decreto nº 26/2000, no cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, a partir de 01 de abril de 2019.
III – Marcia Aparecida Ribeiro dos Santos, nomeada pelo Decreto nº 02692/2012, no cargo de Professor, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, a partir de 02 de abril de 2019.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as atribuições em contrário.

Guarapuava, 05 de abril de 2019.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7260/2019
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DECRETO Nº 7261/2019
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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EDITAL Nº 008/19

O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e atendendo o 
contido no Edital nº 001/2016, item 3.1.7, convoca os candidatos aprovados para o cargo relacionado no Edital 007/19, a realiza-
rem os exames de saúde que constituirá em análise de exames laboratoriais e avaliações clínicas, conforme segue:

a) EXAMES LABORATORIAIS:
     Hemograma completo;
     Glicose;
     Uréia;
     Creatinina;
     Parcial de Urina com Sedimento Corado
     Raio X de Tórax PA com laudo

 b) AVALIAÇÕES CLÍNICAS:
     Avaliação oftalmológica com acuidade visual;
     Avaliação otorrinolaringológica com audiometria;
     Avaliação cardiovascular com eletrocardiograma;
     Avaliação psiquiátrica;
     Avaliação ortopédica com Raio X  de coluna lombo-sacra, com laudo;

De posse dos exames e avaliações mencionadas acima neste Edital, os candidatos devem comparecer no Setor de Perícia 
Médica – Rua Capitão Frederico Virmond, nº 1913 - Centro - Antigo Fórum, no período 15/04/2019 a 14/05/2019, para avaliação 
clínica a ser feita pelo Médico Perito do Município. 
As despesas com os exames e avaliações clínicas correrão por conta dos candidatos.
O não comparecimento no prazo pré-estabelecido implica na tácita aceitação da desistência da vaga, bem como, de todos os 
direitos decorrentes de sua aprovação no concurso, sem posterior recurso.

Guarapuava, 08 de abril de 2019.

                   CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
           PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 070/2019
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados 
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Ino-
vação, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de 
Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcio-
nal exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao 
seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade 
anexo, com validade até 31 de maio de 2019:
I-  Adriano Volkweis – Carteira de Habilitação nº 02013093708;
II-  Marja Lucia Sá – Carteira de Habilitação nº 04241552489.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 28 de janeiro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Por-
taria nº 070/2019, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

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

CONSELHOS
RESOLUÇÃO Nº016/2019

Súmula: Súmula Aprova na sua totalidade a prestação de con-
tas do repasse do recurso pontual FIA, do Programa Liberdade 
Cidadã referente ao período de julho/2018 a dezembro/2018.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te – COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a 
Lei Municipal nº 1644/2007 e, conforme a deliberação da ple-
nária extraordinária realizada no  dia  11 de abril de 2019 (Ata 
n° 07/2019).

RESOLVE:
  
Art. 1º - Aprovar na sua totalidade a prestação de contas do re-
passe do recurso pontual do FIA/Programa Liberdade Cidadã, 
referente ao período de julho/2018 a dezembro/2018, com a 
justificativa de que não houve o desembolso do recurso, devido 
aos Trâmites licitatórios.  Foi iniciado o processo para aquisição 
de um veículo para o serviço de MSE com o contrato firmado 
em 13/12/2018 e não havendo tempo hábil para o pagamento 
do contrato considerando os prazos contratuais.
Art. 2º - Aprovar a justificativa do motivo do saldo estar maior 
ou igual a 50% do recurso recebido, devido ao motivo da trami-
tação do processo licitatório.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Guarapuava, 11 de abril de 2019.

Carina Silva
Presidente do COMDICA

RESOLUÇÃO Nº017/2019

Súmula: Aprova na sua totalidade a prestação de contas do 
repasse do recurso pontual FIA, do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos referente ao período de julho/2018 
a dezembro/2018.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te – COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a 
Lei Municipal nº 1644/2007 e, conforme a deliberação da ple-
nária extraordinária realizada no  dia  11 de abril de 2019 (Ata 
n° 07/2019).

RESOLVE:
  
Art. 1º - Aprovar na sua totalidade a prestação de contas do 
repasse do recurso pontual FIA/Serviço de Convivência e For-
talecimento de Vínculos referente ao período de julho/2018 a 
dezembro/2018, com a justificativa de que não houve o desem-
bolso do recurso devido aos Trâmites licitatórios. As entidades 
que executam o SCFV estão aguardando abertura de chama-
mento público para receber o repasse do recurso conforme a 
lei 13.019/2014.
Art. 2º - Aprovar a justificativa do motivo do saldo estar maior 
ou igual a 50%  do recurso recebido, tendo em vista que o pro-
cesso está em trâmites licitatórios. As entidades que executam 
o SCFV estão aguardando abertura de chamamento público 
para receber o repasse do recurso conforme a lei 13.019/2014.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Guarapuava, 11 de abril de 2019.

   Carina Silva
Presidente do COMDICA
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RESOLUÇÃO Nº018/2019

Súmula: Aprova na sua totalidade a prestação de contas do 
repasse do recurso pontual FIA, do Programa Crescer em Fa-
mília - Acolhimento Institucional e Familiar referente ao período 
de julho/2018 a dezembro/2018.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te – COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a 
Lei Municipal nº 1644/2007 e, conforme a deliberação da ple-
nária extraordinária realizada no  dia  11 de abril de 2019 (Ata 
n° 07/2019).

RESOLVE:
  
Art. 1º - Aprovar na sua totalidade a prestação de contas do 
repasse do recurso pontual FIA, do Programa Crescer em Fa-
mília - Acolhimento Institucional e Familiar referente ao período 
de julho/2018 a dezembro/2018, com a justificativa de que não 
houve o desembolso do recurso devido aos Trâmites licitató-
rios, onde foi iniciado o processo para aquisição de um veículo 
para o Programa Família Acolhedora com o contrato firmado 
em 13/12/2018, e não havendo tempo hábil para o pagamento 
do contrato considerando os prazos contratuais. Será repas-
sado o recurso no âmbito da lei 13.019/2014 para a entidade 
privada Associação Canaã de Proteção a Criança e ao Adoles-
cente e pela lei 8.666/1993 para  Fundação Proteger (adminis-
tração pública indireta).
Art. 2º - Aprovar a justificativa do motivo do saldo estar maior 
ou igual a 50% do recurso recebido, devido ao motivo da trami-
tação do processo licitatório.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Guarapuava, 11 de abril de 2019.

Carina Silva
Presidente do COMDICA

FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA nº 021 de 12 de abril de 2019

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL 
DA JUVENTUDE E INFÂNCIA, do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo Art. 229 da Lei Complementar Municipal nº 060/2016,

R E S O L V E
 
Art. 1º  Conceder à Comissão de Processo Administrativo Dis-
ciplinar, instituída pela Portaria nº 098/2018, dilação de prazo 
por 60 (sessenta) dias.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a partir de 20 de março de 2019.

Guarapuava, 12 de abril  de 2019.

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente da Fundação Proteger

EXTRATO
INEXIGIBILIDADE N.º 01/2019

(Processo Administrativo n.° 108/2019)

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de Sof-

twares de Gestão de Pessoal, Serviço de Efetividade, E-Social, 
e Portal do Servidor destinado a atender o Departamento de 
Recursos Humanos desta Fundação de Proteção Especial da 

Juventude e Infância – Proteger.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA 
JUVENTUDE E INFÂNCIA.
CONTRATADA: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E 
GESTÃO EM SERVIÇOS
CONTRATO N.°: 02/2019
VALOR CONTRATUAL: R$ 50.962,92 (Cinquenta Mil Nove-
centos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos).
VIGÊNCIA: 12 Meses
GESTOR DO CONTRATO: MARCOS VINICIUS GAVANSKI 
SILVA
DATA ASSINATURA: 11 de abril de 2019 – 

Antonio Carlos Martini Mino.

GUARAPUAVA PREV
ERRATA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO  DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/18
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços técnicos na área de investimentos para assessora-
mento das equipes que compõem a unidade gestora do RPPS 
pelo período de doze meses.
CONTRATO N.º 002/18
CONTRATANTE: Instituto de Previdência dos Servidores Públi-
cos do Município de Guarapuava.
CONTRATADA: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALO-
RES MOBILIÁRIOS LTDA. 

ONDE LÊ-SE: ASSINATURA: 29/09/2019.
LEIA-SE: ASSINATURA: 29/03/2019.

ELIZANGELA MARA DA SILVA BILEK
Diretora Presidente
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CONTROLE INTERNO
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SURG



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  1112 de abril de 2019, Veiculação 12/04/19 Ano XXV - Nº 1573 Boletim Oficial do Município -  11



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  1212 de abril de 2019, Veiculação 12/04/19 Ano XXV - Nº 1573 Boletim Oficial do Município -  12


