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Lei Municipal Nº 2144/13

Nº 1060

Ano XXII

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 061/2016
Redefine o Quadro de Pessoal, a Estrutura Administrativa,
o Plano de Cargos, Salários, Carreira e as Atribuições dos
Servidores da Câmara Municipal de Guarapuava.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei Complementar:
CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º O quadro de pessoal, a estrutura administrativa, o plano
de cargos, salários, carreira e as atribuições dos servidores da
Câmara Municipal, observará o disposto nesta lei e nos artigos
29-A, 37, respectivos incisos e parágrafos e em especial os
incisos II X, XII, XIV da Constituição Federal e o disposto no
art. 12, inciso VII da Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar
60/2016 e suas posteriores alterações.
Art. 2º Esta Lei é destinada a organizar os cargos públicos
de provimento efetivo e os de provimento em comissão do
Legislativo Municipal de Guarapuava, regida pelos princípios
constitucionais. Visa a qualificação profissional, a valorização
da função pública, o aperfeiçoamento do servidor, assegurando
a continuidade da ação administrativa, a eficiência e qualidade
do serviço público.
Art. 3º O Regime Jurídico dos funcionários efetivos do Poder
Legislativo de Guarapuava é o Estatutário.
Art. 4º SERVIDOR é a pessoa legalmente investida em cargo
público efetivo ou comissionado que percebe dos cofres
municipais vencimentos ou remuneração pelos serviços
prestados.
Art. 5º Cargo público é a unidade básica da estrutura
organizacional, com atribuições e responsabilidades
específicas.
Art. 6º Os cargos públicos são criados por lei, para
provimento em caráter efetivo ou em comissão, em número
certo e pagos pelos cofres públicos, têm denominação própria
com especificação de requisitos exigidos para o seu exercício.
Art. 7º Os servidores públicos do Legislativo Municipal,
terão tratamento uniforme, no que se refere à concessão
de índices de reajuste, de antecipações de reajustes, de
outros tratamentos remuneratórios ou no que concerne ao
desenvolvimento nas carreiras.

Seção II
Da Definição dos Termos
Art. 8º Para os efeitos desta Lei são adotadas as seguintes
definições:
I - Grupo Ocupacional
É o conjunto de séries de classes ou classes que dizem respeito
a atividades profissionais correlatas ou afins, quanto à natureza
dos respectivos trabalhos ou ao ramo de conhecimento aplicado
em seu desempenho.
II - Classe
É o agrupamento de cargos da mesma denominação e com
iguais atribuições e responsabilidades;
III - Série de Classes
É o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho,
dispostos hierarquicamente, de acordo com o grau de
complexidade ou dificuldades das atribuições e com níveis de
responsabilidade, constituindo linha natural de promoção do
funcionário;
IV - Cargo
É o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um
servidor, identificando-se pelas características de sua criação,
através de Lei, denominação própria, número de vagas, carga
horária de trabalho e pagamento pelo erário municipal.
V - Promoção
É a evolução do servidor dentro do plano de carreira.
VI - Progressão Funcional
Diz respeito a evolução do servidor dentro de sua faixa salarial.
VII- Ascensão Funcional
É a passagem do servidor de uma classe para outra ou ainda
de um cargo para outro, ambos de maior complexidade,
escolaridade, responsabilidade e níveis salariais.
VIII- Carreira
É o agrupamento de classe da mesma atividade, escalonada
segundo a hierarquia e exigência do serviço, para acesso
privativo dos titulares dos cargos que a integram.
IX - Cargo Isolado
É o que se escalona em classe única, por ser o único na sua
categoria, devido à natureza e as exigências do serviço.
CAPÍTULO II
DAS FORMAS DE PROVIMENTO, DA JORNADA DE
TRABALHO, DA MOVIMENTAÇÃO E DA VACÂNCIA
Seção I
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Do Provimento
Art. 9º O provimento dos cargos efetivos se dará por concurso
público de provas ou provas e títulos, nos termos constitucionais.
e os de cargo em comissão far-se-á mediante ato editado e
firmado pelo Presidente, com a sua respectiva lotação.
Art. 10. O provimento dos cargos de comissão, respeitada a
proporcionalidade constitucional e demais exigências, se dará
com a prévia apresentação de declaração de que não possuem
vinculo de parentesco, nos termos da Súmula Vinculante n°
13 do STF, com superiores hierárquicos aos quais estejam
diretamente vinculados, que tenham prerrogativa de contratação
na Casa, Cargo de Direção ou Mandato Parlamentar.
Art. 11. O Departamento de Pessoal velará pela conferência
dos dados pessoais dos contratados, bem como aos prazos
legais para nomeação e posse.
Art. 12. Além da habilitação em concurso público e da aptidão
física e mental, são requisitos básicos para o ingresso no
serviço público municipal, devendo ser comprovados pelo
interessado:
I - Os previstos no art. 3º da lei 60/2016 e suas posteriores
alterações;
II – comprovação de regularidade fiscal perante o Município de
Guarapuava;
III - apresentação de certidões negativas de antecedentes
criminais, de que não foi condenado, em decisão transitada
em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a
condenação até o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos após
o cumprimento da pena. A certidão deverá ser extraída no
prazo máximo dentro de 60 dias, certidão esta da Comarca ou
Comarcas em que se residiu o candidato nos últimos 5 anos;
IV - nacionalidade brasileira;
V - o gozo dos direitos políticos;
VI - haver cumprido as obrigações e os encargos militares
previstos em lei;
VII - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
VIII - a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
IX - possuir habilitação legal para o exercício do cargo;
X- outros exigidos por lei especifica que o cargo demandar
Parágrafo único. A natureza do cargo, suas atribuições e as
condições do serviço podem justificar a exigência de outros
requisitos essenciais para o exercício, estabelecidos em lei.
Art. 13. O provimento inicial dos cargos públicos far-se-á por
ato da autoridade competente do Legislativo Municipal.
Art. 14. Os cargos públicos são providos por:
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III - reversão;
IV - readaptação;
V - recondução.
Parágrafo único. Aplica-se ao provimento dos cargos públicos
do Legislativo Municipal, todas as disposições contidas na lei
complementar municipal 060/2016 e suas alterações.
Seção II
Do Concurso Público
Art. 15. Concurso público é o procedimento administrativo
consubstanciado num processo de recrutamento e seleção
de natureza competitiva e classificatória, aberto ao público,
atendidos os requisitos estabelecidos em edital específico e na
legislação aplicável.
Parágrafo único. O edital de concurso estabelecerá as regras
de sua execução, especialmente sobre:
I - disposições preliminares;
II - condições de inscrição;
III - instruções especiais;
IV - provas e títulos;
V - bancas examinadoras;
VI - julgamento;
VII - disposições gerais;
VIII - outras condições especiais.
Art. 16. O concurso público será de provas, ou de provas e
títulos, compreendendo uma ou mais etapas.
Parágrafo único. Havendo mais etapas, em que uma delas
seja curso de formação, constarão do respectivo edital o seu
programa, a duração e a forma de avaliação.
Art. 17. O prazo de validade do concurso público será de até
dois anos, a contar da publicação da homologação do resultado,
prorrogável uma única vez, por até igual período.
§ 1º Poderá o Legislativo Municipal organizar concurso público,
com previsão de cadastro de reservas.
§ 2º O prazo de validade de concursos e as condições de
realização dos mesmos serão fixados em edital.
§ 3º Respeitado o prazo de validade do concurso, os aprovados
em concurso público de provas, ou de provas e títulos, serão
convocados com prioridade sobre novos concursados, para
assumir o cargo.

I - nomeação;

Art. 18. O concurso público será realizado para o preenchimento
de vagas em número fixado em edital e conforme as condições
nele previstas.

II - reintegração;

Art. 19. Às pessoas portadoras de necessidades especiais, é
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assegurado o direito de se inscrever em concurso público para
o provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis
com a deficiência de que são portadoras, na forma estabelecida
em regulamento e no edital.
Parágrafo Único. Quando couber, serão reservadas às pessoas
referidas neste artigo, até 5% (cinco por cento) das vagas
ofertadas em concurso público.
Seção III
Da Nomeação
Art. 20. Nomeação é o ato de investidura do servidor em cargo
público e far-se-á:
I - em caráter efetivo, quando decorrente da aprovação em
concurso; ou
II - em comissão, para cargos de confiança, declarados em lei
de livre nomeação e exoneração;
III - em caráter temporário.
Art. 21. A nomeação para cargo efetivo depende de prévia
habilitação em concurso público de provas, ou provas e títulos,
obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade.
Parágrafo único. Somente será nomeado o candidato que for
julgado apto, física e mentalmente, por exame pré-admissional.
Seção IV
Da Posse e do Exercício
Art. 22. Posse é a aceitação formal, pelo servidor, das
atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao
cargo público, com o compromisso de bem servir, concretizada
com a assinatura do termo pela autoridade competente do
órgão ou entidade e pelo empossando.
Art. 23. Poderá haver posse por procuração, com poderes
expressos, quando se tratar de servidor ausente do País, em
missão do Governo, ou, ainda, em casos especiais, a juízo da
autoridade competente.
Art. 24. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de até 30
(trinta) dias, contados da publicação oficial do ato de provimento.
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ocorrerem a posse e o exercício nos prazos previstos nesta
Lei.
§ 5º À autoridade competente do órgão ou entidade para onde
for indicado o servidor, compete dar-lhe o exercício.
§ 6º Para entrar em exercício, o servidor apresentará, ao órgão
competente, os elementos de qualificação pessoal necessários
ao assentamento individual.
Art. 27. Preso preventivamente, pronunciado por crime
comum ou por crime funcional, ou, ainda, condenado por
crime inafiançável, em processo no qual não haja pronúncia, o
servidor será afastado do exercício, até decisão final, transitado
em julgado.
Art. 28. No caso de condenação, se esta não for de natureza
que determine a demissão do servidor, continuará o mesmo
afastado do exercício, observado o disposto no art. 29.
Art. 29. O servidor perderá:
I - a remuneração do dia que tiver faltado e de um dia de
descanso semanal remunerado, salvo se a falta tiver sido por
um dos motivos justificáveis, previstos na lei complementar
060/2016;
II - dois terços da remuneração, durante o afastamento por
motivo de prisão preventiva, cautelar, pronúncia por crime
comum, denúncia por crime funcional, com direito à diferença,
calculada sobre a remuneração do mês do recebimento, se
absolvido;
III - a remuneração, durante o período de afastamento em
virtude de condenação por sentença definitiva;
IV - o vencimento básico ou remuneração do cargo efetivo,
quando nomeado para cargo em comissão, ressalvados o
direito de acumulação legal e a percepção de vantagens
pessoais, assegurada a opção prevista nesta lei.
Parágrafo único. Na hipótese de faltas sucessivas ao serviço,
contam-se, também como tais, os domingos, feriados e dias de
ponto facultativo intercalados entre os dias das faltas.

Art. 25. No ato da posse, o servidor apresentará,
obrigatoriamente, declaração dos bens e valores que
constituem seu patrimônio, declaração sobre exercício de
outro cargo, emprego ou função pública e certidão de tempo
de serviço público anterior, se houver, contendo todas as
informações funcionais e financeiras.

Art. 30. É vedado o abono de faltas ao serviço, a qualquer
pretexto, salvo prévia justificativa legal, aceita pelo superior
hierárquico.

Art. 26. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do
cargo público e completa o processo de investidura.

Art. 32. O servidor efetivo em débito com a Câmara, que assim
for apurado, poderá efetuar parcelamento de seus débitos,
devidamente atualizados, pelo prazo máximo de 60 meses.

§ 1º O prazo para o servidor entrar em exercício é de 03 (três)
dias, contados da data da posse.
§ 2º O início, a interrupção e o reinício do exercício serão
registrados no assentamento individual do servidor.
§
a

3º
Os
efeitos
financeiros
serão
partir
do
início
do
efetivo

devidos
exercício.

§ 4º Será tornado sem efeito o ato de provimento, se não

Art. 31. Salvo por imposição legal, ou autorização do servidor,
nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.

Art. 33. O servidor em débito com a Câmara que for demitido,
exonerado ou que tiver cassada a sua aposentadoria ou
disponibilidade, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para quitálo, corrigido monetariamente.
Art. 34. A não quitação do débito, no prazo previsto, implicará
sua inscrição na dívida ativa, sem prejuízo de cobranças
judiciais.
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Seção V
Do Estágio Probatório
Art. 35. São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em
virtude de concurso público.
Parágrafo único. O servidor público estável só perderá o cargo:
I - Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II - Mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa;
III - Mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, assegurada ampla defesa;
Art. 36. Invalidada por sentença judicial a demissão do
servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante
da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem
direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em
disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de
serviço.
Art. 37. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o
servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração
proporcional ao tempo de serviço até seu adequado
aproveitamento em outro cargo.
Seção VI
Da Jornada Normal de Trabalho e dos Regimes Especiais
Art. 38. A jornada de trabalho do servidor público da Câmara
Municipal de Guarapuava é de 40 (quarenta) horas semanais,
com exceção das profissões regulamentadas.
§1º Os servidores da Câmara Municipal de Guarapuava
poderão trabalhar em um turno único de 6 horas, ou dois
turnos a critério da Presidência da Câmara Municipal, que
dará publicidade quando for realizar a mudança do regime de
trabalho.
§ 2º No caso de trabalho em jornada em turno de 06 (seis) horas
conforme art.20, § 5º da Lei 60/2016, deverá ser concedido ao
servidor um intervalo de 15 (quinze) minutos.
§ 3º No caso de trabalho em jornada de 08 (oito) horas
diárias, adotar-se-á o trabalho em 02 (dois) turnos, devendo
ser concedido um intervalo de no mínimo (1) uma hora e no
máximo (2) duas horas.
Art. 39. Fica criado sistema de banco de horas a crédito, para
os servidores do Legislativo Municipal, a fim de possibilitar
a compensação das horas excedentes ao horário normal a
critério do Presidente da Câmara Municipal.
§ 1º As horas excedentes ao horário normal serão computadas
como horas-crédito para serem compensadas em gozo.
§ 2º O controle da compensação de horas deverá ser
efetuado pelo superior imediato do servidor e comunicado ao
Departamento de Recursos Humanos.
§ 3º A compensação de horas deverá ocorrer a cada ano
obrigatoriamente.
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Art. 40. Fica autorizada, em observância a necessidade
administrativa, devidamente requisitada pelo setor responsável
e autorizada pelo Presidente, a conversão de horas extras
em pecúnia aos servidores efetivos da Câmara Municipal de
Guarapuava.
§ 1º As horas extras, eventualmente autorizadas, até o máximo
de 02 (duas) horas diárias, serão remuneradas com acréscimo
de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da
hora normal de trabalho.
§ 2º O período de serviço extraordinário poderá exceder,
excepcionalmente, o limite máximo previsto no caput deste
artigo, para atender à realização de serviços inadiáveis, ou cuja
inexecução possa acarretar prejuízo manifesto à administração,
mediante autorização do chefe imediato.
§ 3º Os ocupantes em cargos em comissão não serão
remunerados por horas extraordinárias no exercício do cargo.
Art. 41. Poderá haver flexibilização na jornada de trabalho,
no tocante aos horários, mediante autorização expressa
da presidência, desde que devidamente justificado e não
prejudique o andamento dos trabalhos.
Art. 42. O controle de frequência dos servidores da Câmara,
será aferido através do sistema de ponto biométrico digital
realizado na sede da Câmara Municipal. Os casos de dispensa
legal do registro biométrico, deverão ser submetidos e
autorizados pela Presidência, exceções estas legais, atinentes
as atividades desenvolvidas.
§ 1º O servidor deverá registrar o ponto de chegada e saída
a partir da sede da Câmara Municipal de Vereadores, exceto
quando sua atividade se iniciar ou findar em local externo,
sendo que neste caso deverá apresentar justificativa pelo
Gabinete do Vereador responsável ou a Chefia imediata, neste
caso, quando servidor efetivo.
§ 2º O controle dos horários e atividades externas de seus
coordenadores e assessores de Gabinetes é responsabilidade
exclusiva dos vereadores (as) a que o mesmo estiver lotado.
CAPÍTULO III
DO PLANOS DE CARGOS, DAS CONTRATAÇÕES
TEMPORÁRIAS
Seção I
Do Plano de Cargos de Provimento Efetivo
Art. 43. O Plano de Cargos será integrado por Cargos de
provimento efetivo, para servidores concursados através
de provas ou provas e títulos, providos em Carreira, cujas
respectivas atribuições correspondam ao exercício de trabalhos
continuados indispensáveis ao desenvolvimento dos serviços
da Câmara Municipal.
Art.44. O Legislativo Municipal promoverá, sempre quando
se fizer necessário, a publicação de Edital de Concurso
Público para preenchimento de eventuais vagas de cargos de
provimento efetivo constante nesta Lei.
Art. 45. Os cargos de cada um dos grupos ocupacionais, os
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quais formam o -PLANO DE CARGOS-, são os constantes no
Anexo I, que integra esta Lei.
Art. 46. Na estrutura de Cargos, cada cargo possui quatro
classes, com 10 níveis, sendo a última com cinco níveis,
formando o Padrão Funcional.
Parágrafo Único. Na grade de vencimentos, a progressão
funcional horizontal, será alcançada através da avaliação de
desempenho anual, até 35 (trinta e cinco) anos, conforme
disposto no Anexo III.
Art. 47. Cada cargo dos grupos ocupacionais constantes
da estrutura de cargos, tem no anexo dessa lei a descrição
de cargos, das funções, tarefas ou atribuições, das
responsabilidades, da lotação funcional e dos requisitos.
Parágrafo único. Para atender aos interesses e necessidades
do Legislativo, o horário de trabalho dos ocupantes de cargos
de provimento efetivo poderá ser flexibilizado, para ajustarse às necessidades dos seus vários organismos, mediante
prévia decisão do Presidente do Poder Legislativo, respeitada
a jornada diária correspondente.
Art. 48. A estrutura básica dos cargos fundamenta-se
na similaridade, classificados de acordo com a natureza
profissional, escolaridade exigida e complexidade de suas
atribuições, consistindo-se em grupos ocupacionais de cargos
de natureza efetiva.
Art. 49. Os Grupos Ocupacionais dos Cargos de Provimento
Efetivo são:
I - Grupo Ocupacional - Profissional:
Os cargos deste grupo abrangem as atividades que requerem
grau elevado de atividade mental e se relacionam com aspectos
teóricos e práticos de campos complexos do conhecimento
humano. Esses cargos exigem grau de escolaridade de nível
superior com elevada experiência na respectiva área de
atuação para o bom desempenho do cargo. Os ocupantes
desse grupo deverão possuir formação superior ou Graduação.
II - Grupo Ocupacional - Técnico:
Os cargos deste grupo ocupacional incluem ocupações ligadas
a aspectos teóricos e práticos de campos do conhecimento
humano que exigem escolaridade e experiência intensiva ou
mesmo experiência de ambas para o desempenho adequado
das funções, estas qualificadas ou técnicas a nível de Ensino
Médio Técnico.
III - Grupo Ocupacional - Administrativo
Os cargos deste grupo incluem ocupações qualificadas
ou semiqualificadas, sendo suas funções administrativooperacionais que requerem o conhecimento interno e
minucioso dos processos envolvidos no trabalho, o exercício
de considerável ação coordenada, limitadas, normalmente,
a uma rotina bem definida. Incluem-se neste grupo, também
as ocupações manuais exigidas do desempenho de tarefas
simples, que podem ser executadas após curto período de
aprendizado. Os ocupantes desse grupo deverão possuir
conhecimentos mínimos a nível de ensino médio completo.
IV - Grupo Ocupacional - Operacional Os ocupantes deste
grupo deverão possuir conhecimentos mínimos de ensino
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fundamental completo.
Art. 50. O Poder Legislativo poderá contratar profissionais
liberais ou empresas de direito privado, para prestação de
serviços técnicos específicos, mediante locação civil de
serviços, procedida de processo licitatório, conforme determina
a Lei 8.666/93, sendo que os referidos contratos em hipótese
nenhuma integrarão o quadro próprio da Câmara Municipal.
Seção II
Dos Cargos de Provimento em Comissão
Art. 51. Os Cargos de Provimento em Comissão, de que
trata este artigo são providos através de livre nomeação e
exoneração do Presidente da Câmara Municipal por pessoas
que reúnam as condições necessárias à investidura no serviço
público e competência profissional, para atender as atribuições
de Direção, Chefia e Assessoramento, de conformidade com o
número de vagas constantes no Anexo desta lei.
§ 1º O funcionário efetivo que ocupar cargo em comissão, fica
afastado do cargo efetivo que for titular, ressalvados os casos
de acumulação legal comprovada (art.37, XVI da Constituição
Federal).
§ 2º Extinto e/ou exonerado do cargo em comissão, o servidor
efetivo não perceberá o vencimento e as vantagens do cargo,
retornando a perceber o vencimento do cargo de provimento
efetivo que exercia antes de ocupar o cargo comissionado.
§ 3º Para atender aos interesses e necessidades do Legislativo,
o horário de trabalho dos ocupantes de cargos de provimento
em comissão poderá ser flexibilizado, para ajustar-se às
necessidades dos seus vários organismos, mediante prévia
decisão do Presidente do Poder Legislativo, respeitada a
jornada diária correspondente.
Art. 52. As atividades de representação do vereador, junto
a sociedade, são consideradas extensões dos respectivos
gabinetes parlamentares a fim de proporcionar a otimização
do trabalho parlamentar, em especial ao atendimento da
população interessada.
§ 1º Entende-se como extensão do gabinete parlamentar a
projeção deste fora das dependências da Câmara Municipal
de Guarapuava em escritório ou distrito onde ocorra a atuação
dos assessores e/ou coordenadores parlamentares, a serviço
do Poder Legislativo, uma vez que este tem abrangência
municipal.
§ 2º Dentre as atribuições dos servidores mencionados no
parágrafo anterior têm-se:
I - Representar o vereador em eventos realizados por
instituições públicas ou privadas, sempre buscando aperfeiçoar
os mecanismos de participação da sociedade no processo
legislativo;
II - Levantamento de informações e dados junto as
comunidades local que possam auxiliar o vereador na definição
de estratégicas de atuação e na edição de leis orientadas a
satisfação do interesse público;
III - Realizar reuniões periódicas com as lideranças comunitárias
de localidades indicadas, objetivando colher sugestões para
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atuação parlamentar;
Art. 53. Os servidores incumbidos das atribuições descritas no
parágrafo anterior deverão apresentar relatórios mensais de
atividades em formulário disponibilizado da Câmara Municipal
de Guarapuava, com aferição e aprovação do vereador e/ou
chefe a que estiver subordinado.
Art. 54. A quantidade máxima de vagas criadas a título de função
gratificada, exclusiva de servidor de cargo efetivo, fica limitada
ao mesmo número de cargos em comissão não podendo ser
inferior a 15% (quinze) por cento do total de comissionados.
Art. 55. São requisitos básicos para investidura em cargo de
provimento em comissão dos quadros da Câmara Municipal de
Guarapuava:
I - indicação formal da autoridade competente do setor ou
gabinete;
II - a nacionalidade brasileira;
III - a gozo dos direitos políticos;
IV- a quitação com as obrigações militares e eleitorais, ao
término de cada legislatura;
V - a idade mínima de dezoito anos;
VI - comprovação de regularidade fiscal perante o Município de
Guarapuava;
VII - apresentação de certidões negativas de antecedentes
criminais da Justiça Eleitoral, Estadual e Federal, de que não foi
condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso
do prazo de 5 (cinco) anos após o cumprimento da pena. A
certidão deverá ser extraída no prazo máximo dentro de 60
dias, certidão esta da Comarca ou Comarcas em que se residiu
o servidor nos últimos 5 anos;
Parágrafo único. As atribuições do cargo podem justificar a
exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.
Art. 56. O provimento dos cargos em comissão far-se-á
mediante ato editado e firmado pelo Presidente, com a sua
respectiva lotação.
Art. 57. Os cargos de provimento em comissão serão providos
mediante nomeação.
Art. 58. A nomeação é a ato pelo qual determinada pessoa
é designada para titularizar cargo público de provimento em
comissão.
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou
de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício,
interinamente, em outro cargo de provimento em comissão,
sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa hipótese
em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o
período da interinidade.
Art. 59. A posse e exercício é o ato que completa a ato de
investidura em cargo público.
Parágrafo único. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo
termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as
responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado e
sua respectiva lotação.
Art. 60. No ato da posse, o servidor apresentará recibo das
informações prestadas a receita federal, que se constituem em
relação de bens e valores componentes de seu patrimônio,
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bem como declaração quanto ao exercício ou não de outro
cargo, emprego ou função pública que possa gerar qualquer
tipo de impedimento, nos termos da Lei Federal n° 8.429/92.
Parágrafo único. A declaração prevista acima deverá ser
atualizada anualmente.
Art. 61. Deverá ainda, os servidores ocupantes de cargos de
provimento em comissão, quando da sua nomeação, apresentar
declaração de que não possuem vinculo de parentesco, nos
termos da Súmula Vinculante n° 13 do STF, com superiores
hierárquicos aos quais estejam diretamente vinculados, que
tenham prerrogativa de contratação na Casa, Cargo de Direção
ou Mandato Parlamentar.
Art. 62. Incluem-se na vedação acima, a mantença do servidor
em outro cargo, no qual não exista subordinação hierárquica
com o seu superior ou com quem mantém vínculo familiar, não
podendo ficar evidente a reciprocidade de contratações, em
formato conhecido como nepotismo cruzado.
Art. 63. O Departamento de Pessoal velará pela conferência
dos dados pessoais dos contratados.
Art. 64. Somente será nomeado o candidato que for julgado
apto, física e mentalmente, por exame pré admissional.
Art. 65. A autoridade competente do setor ou Gabinete para
onde for designado o servidor competente dar-lhe exercício.
Art. 66. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao Órgão
competente os elementos necessários a sua ficha funcional.
Art. 67. Os servidores cumprirão a jornada de trabalho fixada
em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos,
respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta
horas.
Art. 68. O servidor deverá registrar o ponto de chegada e saída
a partir da sede da Câmara Municipal de Vereadores, exceto
quando sua atividade se iniciar ou findar em local externo, sendo
que neste caso deverá apresentar justificativa ao Vereador ou
Chefe imediato responsável, que encaminhará a Comissão de
Absenteísmo ou Recursos Humanos.
Parágrafo único. O controle dos horários e atividades
externas dos coordenadores e assessores de gabinetes
é responsabilidade exclusiva dos vereadores (as), que
responderão, na forma da lei.
Art. 69. A vacância do cargo de provimento em comissão
decorrerá de:
I - exoneração;
II - Aposentadoria;
III - posse em outro cargo acumulável;
IV - falecimento.
Art. 70. Exoneração de cargo de provimento em comissão darse-á:
I - a juízo da autoridade competente,
II- a pedido do próprio servidor,
III - ao final de cada legislatura.
Art. 71. Ficam vedadas a cessão ou disposição funcional dos
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servidores ocupantes de cargos em comissão da Câmara
Municipal de Guarapuava.

II - Até a posse de novos servidores admitidos por concurso
público.

Seção III

§1º Permanecendo a necessidade que gerou a contratação
na forma da presente lei, os prazos estabelecidos neste artigo
poderão ser prorrogados por uma única vez, e até a vigência
prevista no contrato original, desde que não ultrapasse o limite
máximo de 2 (dois) anos.

Das Contratações Temporárias
Art.72. Poderá o Poder legislativo, para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público, realizar
processo seletivo simplificado, visando a contratação de
pessoal, excetuando-se casos emergenciais, onde poderá ser
dispensado o referido processo.
Parágrafo único. A contratação a que se refere o caput deste
artigo dar-se-á sob a forma de contrato de regime especial.
Art. 73. Considera-se como de excepcional interesse público
as contratações por tempo determinado que visem:
I - Atender ao suprimento de pessoal técnico, especializado
ou operacional, para realização e desempenho, elaboração
e execução para o funcionamento da estrutura administrativa
do Poder Legislativo Municipal, na hipótese prevista na
Constituição Federal, Artigo 37, inciso IX, e na presente lei.

§2º As prorrogações devem ser formalizadas em termo aditivo
ao contrato inicial através de ato da Mesa Executiva do Poder
Legislativo no prazo máximo de 30 (trinta) dias do termo final de
vigência do contrato e plenamente demonstrada a necessidade
de prorrogação das contratações nos termos desta lei.
Art. 77. As contratações na forma da presente lei somente
poderão serem feitas com estrita observância ao limite máximo
de gasto com pessoal vinculado à administração do Poder
Legislativo Municipal, na forma da lei vigente.
Parágrafo único. As contratações deverão ser solicitadas pelos
Coordenadores de Departamento, através de ofício dirigido ao
Presidente da Câmara Municipal, contendo:

II - Vacância ou insuficiência de cargos.

I - Justificativa pormenorizada sobre a necessidade da
contratação.

III - Licença concedida conforme estabelece a Lei Complementar
nº 60/2016 e demais disposições em contrário.

II - Caracterização da temporariedade do serviço a ser
executado nos termos desta lei.

Art. 74. A contratação decorrente de vacância ou insuficiência
de cargo será realizada pelo prazo suficiente à criação ou
ampliação do cargo, realização do respectivo concurso público,
desde que inexistente as vagas em vigência, para o cargo.

III - Peculiaridades relativas às funções a serem exercidas
pelos contratados na forma desta lei, como a carga horária
semanal, número de horas, salário e/ou contraprestação,
local da prestação do serviço e possíveis necessidades de
deslocamento da sede e de pagamento de gratificações
decorrentes da natureza da atividade a ser desenvolvida.

Art. 75. O recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos
desta lei será feito mediante processo seletivo simplificado,
sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Boletim Oficial
do Município.
§1º Os candidatos aprovados deverão apresentar atestado
de saúde de aptidão física e mental, expedido por médico
registrado no Conselho Regional de Medicina, considerandoos aptos para o exercício da função objeto da contratação.
§2º A definição de processo seletivo simplificado, bem como
as exigências para contratação temporária, se dará sempre
através de edital convocatório atendidos os seguintes
pressupostos mínimos de validade:
I - Ampla publicidade, inclusive de motivação da necessidade
das contratações.
II - Estabelecimento de critérios, objetivos de julgamento e
avaliação a serem estabelecidos no Edital de Convocação.
III - Inexistência de critérios que dificultem a recorribilidade das
decisões da Comissão de Avaliação e Julgamento, por parte
dos candidatos, bem como pelo controle externo e social.
IV - Vinculação às regras do Edital e à classificação final do
certame.
Art. 76. As contratações serão feitas por tempo determinado,
observando-se os seguintes prazos:
I - Por até 12 (doze) meses.

IV - A estimativa de custos da contratação, a origem e
disponibilidade dos recursos financeiros e orçamentários
necessários às contratações.
V – Pronunciamentos das Coordenadorias Administrativa e
Financeira do Poder Legislativo Municipal:
		
a)
As Coordenadorias Administrativa e Financeira emitirão
informações técnicas sobre a função a ser desenvolvida,
salário e/ou contraprestação bem como sobre a necessidade
da contratação dentro do previsto na presente Lei.

b)

A Coordenadoria Financeira emitirá informação sobre
o impacto financeiro das solicitações, bem como sobre a
disponibilidade financeira de recursos para a realização das
contratações solicitadas, além de emitir informações, se for o
caso, sobre o orçamento e programação financeira.
Art. 78. A remuneração do pessoal contratado nos termos desta
lei será em importância não superior ao valor da remuneração
inicial do servidor substituído, respeitada sua habilitação,
conforme constante nos quadros de cargos e salários do
serviço público para servidores que desempenham funções
semelhantes.
Art. 79. O pessoal contratado nos termos desta lei ficará
vinculado obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência
Social cujas contribuições devem ser recolhidas durante a
vigência da contratação.
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Art. 80. Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta lei os
seguintes direitos:

responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na
transgressão.

I - Vencimento ou provento não inferior ao salário mínimo.

Art. 85. As infrações disciplinares atribuídas à pessoa contratada
nos termos desta lei serão apuradas mediante averiguação
sumária através de processo de sindicância pelo órgão a que
estiver vinculado o contrato, com prazo de conclusão máximo
de 30 (trinta) dias, assegurado contraditório e ampla defesa.

II - Décimo-Terceiro vencimento com base na remuneração
integral ou no valor da aposentadoria.
III - Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno.
IV - Salário família pago em razão do dependente do trabalhador
de baixa renda nos termos da lei.
V - Duração de jornada normal de trabalho não superior a 8
(oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, facultada
a compensação de horário e redução de jornada nos termos
da lei.
VI – Repouso semanal remunerado.
VII - Remuneração do serviço extraordinário superior, no
mínimo, em 50% (cinquenta por cento) do normal.
VIII - Licença à gestante, sem prejuízo do cargo ou emprego e
dos vencimentos ou subsídios, com duração de 180 (cento e
oitenta) dias.
IX – Afastamentos decorrentes de:
a)
Casamento até 5 (cinco) dias.
b)
Licença paternidade de 10 (dez) dias.
c)
Licença para tratamento de saúde e acidente de
trabalho na forma da legislação previdenciária aplicável ao
regime geral.
d)
Luto por falecimento de cônjuge, filho, pai, mãe e
irmão por até 5 (cinco) dias.
Art. 81. É assegurado ao contratado pelo regime disciplinado
nesta lei o direito de peticionar, requerer ou recorrer a instâncias
superiores por si ou por meio de procurador devidamente
constituído no prazo prescricional previsto na legislação
vigente.
Art. 82. São deveres dos contratados, na forma da presente lei,
cumprir com zelo e esmero a função para a qual foi contratado,
tratando a todos com respeito e urbanidade, respondendo
administrativa, civil ou criminalmente pelos atos praticados em
desacordo com os princípios inerentes ao servidor público, bem
como aqueles previstos nas alíneas a a i, do § único, do
Artigo 482, da Consolidação das Leis do Trabalho, e Artigos
312 a 317 do Código Penal.

Art. 86. Os contratados, na forma da presente lei, respondem
civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de
suas atribuições, aplicando-se ao contrato as prescrições da
legislação em vigor.
Art. 87. Os contratados, na forma desta lei, sujeitam-se às
seguintes penalidades:
I - Advertência, aplicada verbalmente em caso de mera
negligência.
II - Repreensão, aplicada por escrito, em caso de desobediência
ou falta de cumprimento dos deveres e reincidência em falta de
que tenha resultado na pena de advertência.
III - Rescisão da contratação nos termos desta lei.
§1º É motivo de rescisão da contratação, a ausência ao serviço
em dias úteis consecutivos, sem motivo justificado, conforme
Consolidação das Leis Trabalhista - CLT.
§2º É também motivo de rescisão da contratação nos termos
desta lei a nomeação ou designação do contratado, ainda que
em título precário, ou em substituição, para exercício de cargo
em comissão ou função de confiança em qualquer das esferas
de governo.
§3º Em caso de afastamentos a que se refere o artigo 85, inciso
IX alíneas -a-, -b-, e -c-, os contratados deverão apresentar
justificativa ao Departamento de Recursos Humanos, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas; nos casos previstos na alínea -d-,
a justificativa deverá ser apresentada no prazo de 72 (setenta e
duas) horas após a ocorrência, e a justificativa deverá sempre
ser acompanhada de documento hábil.
Art. 88. Os contratos firmados de acordo com esta lei extinguirse-ão assegurando-se o pagamento das verbas rescisórias,
em especial décimo-terceiro salário proporcional, férias
proporcionais acrescidas do terço constitucional:
I - Pelo término do prazo contratual.

Art. 83. Aos contratados na forma da presente lei é vetada
a prática de atos ímprobos e atentatórios à moralidade e
boa conduta pessoal, sendo cabível, para apuração da falta
verificada, a instauração do procedimento administrativo.

II – Por iniciativa do contratado.

Art. 84. O pessoal contratado nos termos desta lei não poderá:

§2º A extinção do contrato por iniciativa do Poder Legislativo
Municipal, decorrente de conveniência administrativa, importará
no pagamento ao contratado de indenização correspondente a
30 (trinta) dias de salário.

I - Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no
respectivo contrato.
II - Ser novamente contratado com fundamento nesta lei antes
de decorridos de no mínimo 6 (seis) meses do contrato anterior.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste
artigo importará em nulidade do contrato sem prejuízo da

§1º A extinção do contrato nos casos do inciso II, será
comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Art. 89. Efetivada a contratação, o Poder Legislativo Municipal
encaminhará a respectiva documentação na forma e nos
prazos previstos em lei ao Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, para fins de registro.
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Art. 90. A contratação nos termos desta lei não confere direitos
nem expectativa de direito à efetivação no serviço público
municipal.
Art. 91. Para realização do PSS o Poder Legislativo Municipal
designará comissão denominada Comissão Provisória de
Concurso, a qual acompanhará todas as etapas do processo,
com finalidade de organizar, coordenar, supervisionar,
executar, orientar e fiscalizar a elaboração de todas as fases
da contratação a ser efetuada nos termos desta lei.
Art. 92. Os critérios de avaliação e pontuação e demais
disposições serão estipulados no edital de abertura do
Processo Seletivo Simplificado - PSS.
CAPITULO IV
DOS VENCIMENTOS, DA REMUNERAÇÃO, DAS
VANTAGENS E
DOS DIREITOS
Seção I
Das Disposições Gerais, dos Vencimentos, da Remuneração
e das Gratificações
Art. 93. Vencimentos é a retribuição pecuniária pelo exercício
de cargo público, com valor fixado em lei.
Parágrafo único. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens de caráter permanente, é irredutível.
Art. 94. Remuneração é o vencimento do cargo público,
acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, estabelecidas em lei.
Art. 95. Vantagens pecuniárias são acréscimos remuneratórios
dos servidores, concedidos em caráter permanente ou
temporário.
Seção II
Das Gratificações
Art. 96. Além das vantagens pecuniárias e Gratificações
previstas ao servidor público da Câmara Municipal, estas
constantes na Lei Complementar 60/2016 e alterações,
poderão ser pagas ao Servidor do Legislativo Municipal:
I - Gratificação de Adicional por Encargos Especiais;
II - Gratificação de Função;
III - Gratificação por Tempo Integral de Dedicação Exclusiva;
IV - Adicional de tempo de serviço, previstas nesta lei.
Seção III
Da Gratificação por encargos especiais
Art. 97. A gratificação pelo exercício de encargos especiais
destina-se a servidores aos quais forem atribuídos encargos
especiais, ou para participação de comissões, grupos de
trabalho e outros, que não se justifique o pagamento de
gratificação de função.
Parágrafo único. Nos casos de designações específicas de
servidores efetivos, a desempenhar funções cumulativamente
à sua função de origem, poderá ser concedida Gratificação por
Encargos Especiais, no percentual de 40%, percentual este
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constantes do nível FG/ef ou CCL. do Anexo II desta lei.
Seção IV
Da Gratificação de Função
Art. 98. O servidor será concedida gratificação de função, pelo
exercício de direção ou chefia e assessoramento nos seguintes
percentuais:
I - Direção de Departamento, Chefia de Divisão ou Coordenação:
100% (cem por cento) dos vencimentos do cargo efetivo;
II - Assessoramento: 90% (noventa por cento) dos vencimentos
do cargo efetivo.
Art. 99. As funções gratificadas serão destinadas a servidores
efetivos estáveis, 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.
Art. 100. Fica vedado ao servidor em estágio probatório ocupar
cargo comissionado ou função gratificada que o retire da função
do cargo de origem, a fim de não prejudicar sua avaliação
funcional, exceto que a sua nomeação justifique a necessidade
do serviço público.
Seção V
Da Gratificação de tempo Integral ou de Dedicação Exclusiva
Art. 101. O regime de Tempo Integral ou de Dedicação Exclusiva
poderá ser aplicado no interesse da Administração aos
cargos efetivos, em razão da essencialidade, complexidade,
responsabilidade de determinadas funções ou atribuições, bem
como as condições de natureza ou do trabalho das unidades
administrativas correspondentes.
I - A gratificação será fixada entre os limites de 50% (cinquenta
por cento) ou 100% (cem por cento) do vencimento, conforme
abaixo:
§1º A gratificação de tempo integral será concedida no patamar
de 50% (cinquenta por cento) do vencimento ao servidor
quando for necessário somente o regime de tempo integral,
tendo em vista a necessidade de cumprimento de carga
horária superior a fixada legalmente para o cargo de forma
permanente, ficando vedado ao servidor receber a gratificação
por hora extraordinária de trabalho.
§ 2º A gratificação de dedicação exclusiva será concedida no
patamar de 100% (cem por cento) do vencimento, para quem
estiver no regime de tempo integral, ficando vedado ao servidor
exercer outra atividade pública ou privada, bem como receber
a gratificação por hora extraordinária.
Seção VI
Da Gratificação de Adicional por tempo de Serviço
Art. 102. O servidor municipal fará jus a um adicional por tempo
de serviço, à razão de 5% (cinco por cento) por quinquênio de
efetivo exercício, calculado sempre sobre os vencimentos do
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cargo efetivo, até o máximo de 50% (cinquenta por cento).
§ 1º O servidor perceberá o adicional a partir de mês em que
completar o quinquênio.
§ 2º O servidor que aprovado em novo concurso público nos
quadros do município, terá o direito a percepção do adicional
por tempo de serviço, computando-se o percentual já percebido
na Administração Direta, Autarquias e Fundações, desde que
prestado sobre o regime previsto nesta lei.
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de trabalho, ao servidor ocupante de cargo, pelo efetivo serviço
prestado.
§ 1º O servidor perceberá vencimento proporcional ao período
mensal de 40 horas semanais de trabalho, exceto as previsões
legais, contidas nesta lei.
§ 2º As faltas ao serviço, não justificadas, serão descontadas
do vencimento mensal do servidor, e computadas para efeito
de concessão de férias.

§ 3º O adicional de que trata o artigo anterior integrará o
provento de aposentadoria.

Art. 109. Os cargos de provimento efetivo terão um vencimento
básico ou inicial, nunca inferior ao salário mínimo.

Seção VII

Art. 110. Os vencimentos da -Estrutura de Cargos- são os
constantes da Tabela de Vencimentos, Anexo I e II, parte
integrante da presente Lei e serão fixados ou alterados por
Lei específica, assegurada revisão geral anual no mês de
maio, pelos índices INPC - IBGE ou outro que o substituir,
observadas as disponibilidades financeiras e os limites fixados
em Lei Federal para os Poderes.

Demais disposições sobre gratificações
Art. 103. É vedada a cumulação pelo servidor de mais de
uma função gratificada ou de função gratificada e cargo
comissionado. Excetua-se a hipótese de previsão de opção
pelo acréscimo de uma das gratificações ou limitação de
percentual de acréscimo até 100%(cem por cento) no caso de
cumulação.
Art. 104. É vedada a acumulação do pagamento de gratificações,
seja a que título for, com hora extra.
Art. 105. A nomeação/designação para cargos efetivos,
comissionados ou funções gratificadas e a lotação de
servidores deverão ser feitos por meio de atos administrativos
do Presidente da Câmara, a que se de publicidade.
Art. 106. Aplica-se no que couber, a disposição contida a lei
complementar 60/2016 quanto as gratificações e incorporações
das mesmas.
Art. 107. Os servidores efetivos que forem designados
para o exercício de cargo em comissão deverão optar pela
remuneração, da seguinte forma:
I - pelo vencimento base do cargo efetivo, quando este for
superior ao do cargo em comissão para o qual tenha sido
nomeado, onde será concedida gratificação opcional pelo
exercício de cargo em comissão, em valor correspondente de
100% (cem por cento) do vencimento deste último ou
II - pelo vencimento base de seu cargo efetivo, quando
este for inferior ao do cargo em comissão para o qual tenha
sido nomeado, onde, será concedido o percentual de 50%
(cinquenta por cento), calculados sobre o valor símbolo do
cargo em comissão a que vier a ocupar a título de gratificação
opcional pelo exercício de cargo em comissão constante no
inciso I supra.

§ 1º O Padrão Funcional disposto na Tabela de Vencimentos,
corresponde ao salário inicial, ou seja, o básico de cada cargo.
§ 2º Os vencimentos considerados do básico até o último nível,
por Classe em cada Padrão proporcionará ao servidor receber
aumento real de salário de acordo com o disposto na Grade de
Vencimentos e Progressão Funcional, Anexo III.
§3º Os valores constantes nos Anexos I e II, de que trata esta
Lei, serão alterados por Lei de iniciativa do Poder Legislativo,
respeitado o disposto no art.29-A, § 1º. da Constituição Federal.
Art. 111. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para efeito de remuneração de
pessoal do serviço público (Art.37, XIII Constituição Federal).
Art. 112. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público não serão computados nem acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores (art.37 XIV Constituição
Federal).
Art. 113. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos
e empregos públicos são irredutíveis, ressalvados o disposto
no art.37º, incisos XI e XIV e nos art.39, §§.4º, 150, II, 153, III
e 153, §.2º, I.
Art. 114. É vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto na Constituição
Federal.
Seção I

CAPÍTULO VI

Do Plano de Carreira

DO PLANO DE VENCIMENTOS, PLANO DE CARREIRA,
DA PROGRESSÃO

Art. 115. Considera-se Plano de Carreira a distribuição dos
cargos públicos em grupos ocupacionais, os cargos em
categorias funcionais e os diferentes níveis de vencimento do
cargo ou da classe do cargo.

Seção I
Do Plano de Vencimentos
Art. 108. Considera-se vencimentos a contrapartida em espécie,
regularmente paga pelo Poder Legislativo, por período mensal

§ 1º O Plano de Carreira aplica-se exclusivamente aos
funcionários concursados detentores de cargos efetivos,
excluído qualquer outra categoria de funcionários.
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§ 2º O funcionário integrante do Plano de Carreira é ocupante
de cargo de provimento efetivo, habilitado em concurso público
e adquire a estabilidade funcional.
Art. 116. O servidor integrante do Plano de Carreira terá
oportunidade para:
I - Progressão Funcional - é a elevação de nível ou Padrão
de Referência dentro do seu respectivo cargo, obedecidos
critérios de grau de formação e merecimento.
II - Ascensão Funcional - denomina-se acesso vertical, ou seja,
passar de um para outro cargo, através de concurso público.
Seção II
Da Progressão Funcional
Art. 117. Fica instituída a -Grade de Progressão Funcional
de Vencimentos-, Anexo III, para aplicação do instituto da
Progressão Funcional, que consiste na elevação do nível de
vencimento do funcionário de carreira, a cada ano de efetivo
exercício na Câmara Municipal, após o estágio probatório,
em 1% (um por cento) sobre o salário base, observada as
condições estabelecidas nesta Lei.
Art. 118. O Poder Legislativo atualizará obrigatoriamente os
valores constantes da Grade de Progressão Funcional de
Vencimentos, todas as vezes em que houver alteração do piso
base dos salários dos cargos.
§ 1º Será observado na -Ficha Funcional- do servidor efetivo
as ascensões por progressão funcional, não recebida por
imposição do disposto Constitucional.
§ 2º Regularizado a disponibilidade financeira e existindo
limites, será reenquadrado ao nível de avanço a que tem
direito, não lhe sendo devido indenização anterior.
§ 3º Por Tempo de Serviço, receberá o servidor os valores
estabelecidos para o -quinquênio-, de conformidade com o
Estatuto dos Servidores Públicos de Guarapuava.
Seção IV
Do Sistema de Avaliação Desempenho
Art. 119. O sistema de Avaliação de Desempenho funcional,
a seguir denominado -SAD-, tem como objetivo diagnosticar
e analisar o desempenho individual e constitui-se em uma
proposta inicial de sistema de avaliação, levando-se em
conta as variáveis específicas do setor público, e institui a
obrigatoriedade do procedimento de avaliações periódicas do
desempenho funcional dos servidores em estágio probatório,
como requisito de garantia de estabilidade.
Art. 120. A comissão coordenadora de avaliação periódica de
desempenho será composta por três servidores, sendo 01
(um) indicados pelo Presidente da Câmara Municipal, e 01
(um) Diretor/chefe correspondente ao cargo e 01 (um) pelos
servidores.
Parágrafo único. Após transcorrido o prazo do estágio
probatório, os servidores serão considerados estáveis, exceto,
se não tenham atingido os índices necessários a sua aprovação
no estágio.
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Art. 121. Os fatores a serem analisados anualmente, e, sujeitos
a observação permanente de seus comportamentos, como
condição de garantia da estabilidade, constantes nos Anexos
desta lei. São eles:
I – Lealdade;
II - Obediência - cumprimento inerentes ao cargo;
III – Boa conduta;
IV - Iniciativa e Dedicação ao cargo - zelo e diligência;
V - Sigilo e discrição funcional;
VI – Assiduidade e pontualidade;
VII – Cortesia e urbanidade;
VIII- Desenvolvimento profissional;
IX - Eficiência e eficácia.
Art. 122. Os servidores, cujo provimento e período de estágio
probatório já ocorreu, serão avaliados os requisitos para a
concessão de elevação salarial por mérito.
Art. 123. As avaliações dos fatores comportamentais, tomarão
como base os seguintes conceitos:
I - Lealdade: o servidor que preza pela sinceridade, honestidade,
pela probidade e honra. O dever de lealdade é imposto ao
servidor público por ocasião da posse, cumprindo material
e objetivamente aos atos de seu ofício, e que empregue no
desempenho de seu cargo toda a sua energia e atenção,
identificando-se com o seu emprego.
II - Obediência: a obrigação em que se acha o funcionário
subalterno de acatar e cumprir as ordens emanadas do legítimo
superior hierárquico, dadas em matéria de serviços e com
a forma legal. Se o servidor por um dever de obediência ao
superior hierárquico cometer uma ilicitude administrativa, não
pode ele ser por ela responsabilizado, podendo, entretanto, não
acatar a ordem dada, em razão de que o dever de obediência do
servidor público vincula-se a, observância de forma legal, das
normas e regulamentos no desempenho de suas atividades.
III - Boa conduta: o dever de conduzir-se em todos os
momentos, dentro dos limites da moral e dos bons costumes,
como a forma de respeito ao serviço e de prestígio da função
pública.
IV - Iniciativa e Dedicação ao cargo, zelo e diligência: II 
Iniciativa: o servido que é conhecedor de suas funções/
atribuições e, no desempenho de suas funções age de ofício,
zelando pelo cumprimento das disposições legais, inerentes a
sua função e dedicação ao cargo a a imposição ao servidor
público, como dever funcional, de tratar a coisa pública com o
mesmo desvelo e carinho como trata as suas próprias coisas.
O dever de diligência, consiste em atender prontamente ou
dar preferência ao atendimento das requisições de órgãos
competentes e dos pedidos de certidões requeridas pelo
administrativo para a defesa de direitos ou esclarecimentos de
situações. Deve o servidor público zelar pela conservação dos
bens que se encontrem sob a sua guarda e pelo bom uso do
material necessário ao desempenho de sua função pública.
V - Sigilo e discrição funcional - o servidor deve, no exercício
de seu cargo, evitar tomar conhecimento de assuntos não
atinentes a sua área de atuação funcional, como também
ser discreto em relação ao seu próprio exercício da função
pública. Atenta contra o dever de fidelidade o funcionário que
não guardar sigilo sobre determinados assuntos, que por sua
natureza, não podem ser divulgados: é o dever de segredo ou

13/06 a 15/06 de 2016, Veiculação 16/06/16

Ano XXII - Nº 1060

sigilo funcional, conforme C.F.
VI - Assiduidade e pontualidade: o dever de comparecer nos
horários estabelecidos pela Administração, de forma habitual
ao serviço, imposto pela própria vinculação do servidor público
ao interesse coletivo, bem como tornam legítima a remuneração
recebida pelo serviço prestado.
VII - Cortesia e urbanidade - o dever do servidor público, mais
do que qualquer cidadão, de cortesia, civilidade, de polidez,
solicitude, respeito e compostura, no trato com os munícipes e
demais servidores.
VIII - Desenvolvimento profissional/Iniciativa - a iniciativa
do Próprio servidor no aprimoramento cultural e intelectual,
através da participação em Cursos de curta duração, palestras,
seminários e, cursos de longa duração (Curso Superior, de
Graduação, Pós Graduação).As avaliações constantes, terão
como análise as variáveis da eficiência e eficácia do trabalhos
realizados, constantes no Manual de Cargos de Câmara
Municipal.
IX - Entenda-se Eficiência no trabalho - o desempenho
profissional de conhecimentos teóricos e práticos, do servidor
público, na consecução de tarefas, nos prazos solicitados,
pelo chefe hierárquico de conformidade com suas atribuições
definidas no Manual de Descrição de Cargos.
Art. 124. Entenda-se como Eficácia - a qualidade que
capacita a produzir os efeitos visados.
Seção V

Art. 129. Aos servidores em estágio probatório serão
observados:
§ 1º O servidor que apresentar desempenho médio de avaliação
-médio- de 5 (cinco) pontos, no primeiro ano de observação,
será em primeira instância, reciclado através de orientações
da chefia e indicado para participar de cursos e palestras, no
bimestre seguinte.
§ 2º O servidor em estágio probatório, que apresentar
desempenho-insuficiente- de 2 (dois) pontos, de avaliação no
primeiro ano de observação, será avaliado nos próximos dois
meses, pela chefia imediata ou comissão especial, legalmente
instituída, e caso mantenha a avaliação -insuficiente- será
exonerado pela Administração que atestará inaptidão a
desídia, a improbidade ou qualquer falta grave, devidamente
comprovada, assegurada ao servidor a ampla defesa, conforme
preceitua o art. 5º, LV da Constituição Federal, observando
ainda as Súmulas 20 e 21 do STF.
§ 3º A metodologia para cálculo das variáveis será através
da média ponderada entre fatores e a pontuação abaixo
especificados:
I - Procedimento para cálculo - ANEXO VII -variáveis
comportamentais - peso 4 - para cada variável será atribuída
uma pontuação (nota) que será somada e dividida pelo
número de variáveis, obtendo-se a médica do fator, que será
multiplicada pelo peso 4 e dividida por 10.

FATORES

Do Processo de Avaliação de Desempenho
Art. 125. O processo de avaliação de desempenho, inicialmente,
na sua implantação abrangerá duas partes distintas, sendo:
I - Avaliação de Desempenho comportamental, constante nesta
lei, será realizado por Comissão legalmente designada e,
II - Avaliação de Desempenho de eficiência e eficácia, constante
nesta lei, será realizado por superior hierárquico da comissão
ou servidor designado.
Seção VI
Dos Formulários e Pontuações
Art. 126. Os formulários de avaliação, além de conter os
fatores explicitados nesta lei, complementar-se-ão, com outros
quesitos profissionais.
Art. 127. A pontuação será composta de quatro opções para
cada variável de cada fator, sendo 10 avaliações mas alta e 3
avaliação mais baixa, especificadas abaixo:
4- EXCELENTE – 10
3 – BOM - 7
2 - MÉDIO - 5
1 – INSUFICIENTE – 3
Art. 128. Os formulários de avaliação de desempenho poderão
sofrer aprimoramentos metodológicos, durante o período de
estágio.
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(A)
Nº DE
VARIÁVEIS

(B)
SOMA
OBTIDA

RESULTADO
(B) : (A) X 4
10

II - Procedimento para o cálculo - ANEXO VIII - variáveis de
eficiência e eficácia - peso 6 para cada variável será atribuída
uma nota que será somada e dividida pelo número das
variáveis, obtendo-se a média do fator, que será multiplicada
pelo peso 6.
(A)
(B)
RESULTADO
Nº DE
SOMA
(B) : (A) X 6
VARIÁVEIS
OBTIDA
10
III - O resultado final será a soma do resultado médio dos
fatores, dos anexos VII e VIII desta lei, divididos pelo número de
fatores, que dará a nota final do servidor em estágio probatório.
FATORES

Anexo VII
RESULTADO
(B) : (A) X 4
10

ANEXO VIII
RESULTADO
(B) : (A) X 6
10

VII + VIII: N

NOTA FINAL

Seção VII
Das Promoções e Avanços
Art. 130. A promoção na carreira é a passagem de uma classe
de referência para outra classe de referência superior na grade
de vencimentos, mediante a conclusão de formação superior
à exigida em Concurso Público para ingresso no cargo, de
acordo com as possibilidades previstas, obtida em instituição
devidamente credenciada pelo Ministério da Educação.
Parágrafo Único. Referência é o algarismo que corresponde
a determinado valor de vencimento conforme as formações
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do servidor na carreira, em ordem crescente, posta de forma
horizontal na grade vencimentos.
Art. 131. A promoção ocorrerá no primeiro dia do mês
subsequente à data do protocolo do requerimento pelo servidor
interessado com a apresentação do título, sendo a habilitação
comprovada pela apresentação do diploma e/ou certificado de
conclusão de curso, de instituição devidamente reconhecida
pelo Ministério da Educação.
§ 1º Habilitação ou Titulação é a formação acadêmica que o
servidor possui ou poderá possuir, de acordo com a legislação
educacional.
§ 2º A promoção deverá obedecer rigorosamente a ordem
estabelecida nesta lei, para o respectivo cargo.
Art. 132. Será criado um banco de pontuação para cada
servidor, considerando todas as suas formações, sendo que
para fins de promoção para cada referência do anexo III,
deverá acumular as seguintes pontuações:
I - Para a referência II: 50 pontos
II - Para a referência III: 100 pontos
III - Para a referência IV: 200 pontos.
Art. 133. As conclusões das formações terão as seguintes
pontuações:
I – para o Grupo de Ensino Fundamental:
a) Ensino Médio: 50 pontos;
b) Curso Técnico Profissionalizante na área de atuação: 25
pontos;
c) Graduação ou Curso superior fora da área de atuação: 25
pontos;
d) Graduação dentro da área de atuação: 50 pontos;
e) Especialização fora da área de atuação: 50 pontos;
f) Especialização dentro da área de atuação: 100 pontos;
g) Mestrado/Doutorado fora da área de atuação: 60 pontos;
h) Mestrado/Doutorado dentro da área de atuação: 120 pontos;
i) Eventos de capacitação e aperfeiçoamento com carga horária
igual ou superior a 8 horas: 0,13 pontos por hora.
II - para o Grupo de Ensino Médio:
a) Curso Técnico Profissionalizante na área de atuação: 25
pontos;
b) Graduação ou Curso Superior fora da área de atuação: 25
pontos;
c) Graduação dentro da área de atuação: 50 pontos;
d) Especialização fora da área de atuação: 25 pontos;
e) Especialização dentro da área de atuação: 75 pontos;
f) Mestrado/Doutorado fora da área de atuação: 75 pontos;
g) Mestrado/Doutorado dentro da área de atuação: 150 pontos;
h) Eventos de capacitação e aperfeiçoamento com carga
horária igual ou superior a 8 horas: 0,13 pontos por hora.
III – para o Grupo de Ensino Superior:
a) Outra Graduação ou Curso Superior: 25 pontos;
b) Especialização fora da área de atuação: 25 pontos;
c) Especialização dentro da área de atuação: 50 pontos;
d) Mestrado fora da área de atuação: 50 pontos;
e) Mestrado dentro da área de atuação: 100 pontos;
f) Doutorado fora da área de atuação: 75 pontos;
g) Doutorado dentro da área de atuação: 150 pontos;
h) Eventos de capacitação e aperfeiçoamento com carga
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horária igual ou superior a 8 horas: 0,13 pontos por hora.
§ 1º Os eventos de capacitação e aperfeiçoamento previstos
neste artigo somente serão considerados para promoção se
forem objeto de aprimoramento da função desenvolvida pelo
servidor, relacionados com a área de atuação do cargo efetivo,
e se certificados por órgãos que representem profissões
regulamentadas por lei, por entidades de interesse de categoria
profissionais, por órgãos públicos ou por instituições de ensino
reconhecidas pelo MEC.
§ 2º Somente poderão ser promovidos os servidores que no
último processo de avaliação para fins de progressão tenham
atingido pontuação igual ou superior à mínima exigida para
progredir na carreira.
§ 3º Para o fim de aplicação do disposto nos incisos I e II deste
artigo, são consideradas graduação, curso superior, formação
técnica e especialização, mestrado e doutorado dentro da área,
os cursos cuja grade curricular tenham em sua maior parte
matérias relacionadas ao aperfeiçoamento do desempenho do
seu cargo efetivo.
§ 4º Para o fim de aplicação do disposto no inciso III deste
artigo são consideradas formação superior dentro da área,
especialização, mestrado e doutorado relacionados ao curso
de graduação exigido para ingresso no concurso público.
Art. 134. A Comissão Permanente de Promoção fará a análise
da documentação apresentada e decidirá no prazo máximo de
30 (trinta) dias sobre a possibilidade de promoção.
§ 1º No caso de indeferimento da promoção, caberá recurso ao
chefe do Poder Legislativo.
Art. 135. Não se concederá promoção ao servidor que:
I - não tiver concluído e sido aprovado no estágio probatório;
II - estiver aposentado pelo regime próprio do Município na
data da publicação desta lei;
III - estiver em disponibilidade;
IV - estiver cedido a outro órgão de qualquer dos Poderes e de
qualquer esfera;
V - estiver afastado em licença para tratar de assuntos
particulares;
Art. 136. O exercício de cargo em comissão, mandato eletivo,
função gratificada ou mandato classista por servidor efetivo
não impede o desenvolvimento na carreira por promoção.
Parágrafo único. Os servidores na condição prevista no caput,
se optante pela remuneração do cargo comissionado ou
eletivo, perceberão os efeitos financeiros da promoção a partir
do momento em que voltarem a exercer seu cargo efetivo, ou,
imediatamente, se estiver percebendo a remuneração do cargo
efetivo, inclusive, os que estiverem no exercício de função
gratificada ou mandato classista.
CAPÍTULO V
DAS COMISSÕES PERMANENTES E PROVISÓRIAS
Seção I
Das Comissões
Art. 137. Ficam instituídas, no âmbito do Poder Legislativo de
Guarapuava, comissões permanentes e provisórias, que serão
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regidas por esta lei, a saber:

todos os encargos.

I - Comissão Permanente de Licitações;
II - Comissão permanente de Avanços, Promoções, Avaliação
de Títulos, Desempenho e Avaliação de Estágio Probatório;
III - Comissão permanente de Recebimento de Obras, Materiais
e Serviços;
IV - Comissão permanente de Controle de Patrimônio;
V - Comissão permanente de Controle Interno;
VI - Comissão permanente de Absenteísmo;
VII - Comissão provisória de Concursos Públicos;
VIII - Comissão provisória de Sindicância e/ou Processo
Administrativo;

Art. 145. Não poderão participar das comissões os servidores
que não estejam integralmente cumprindo sua carga horária,
por motivos de afastamentos, conforme casos previstos em lei
e devidamente autorizados pela presidência.

Art. 138. As comissões serão compostas por 3 (três) membros
titulares, devendo a maioria ser do quadro efetivo, com exceção
da Comissão de Controle Interno, onde todos os membros
deverão ser efetivos.
Parágrafo único. Excepciona-se do caput deste artigo, a
composição da Comissão Permanente de Avanços, Promoções,
Avaliação de Títulos, Desempenho e Avaliação de Estágio
probatório, a qual será composta por três servidores, sendo
01 (um) indicados pelo Presidente da Câmara Municipal, e 01
(um) Diretor/chefe correspondente ao cargo e 01 (um) pelos
servidores.
Art. 139. Dentre os membros nomeados, 1 (um) deles será
investido como presidente. No caso do Controle Interno a
representação será através do coordenador, que exercerá as
funções de presidente.
Art. 140. A nomeação e investidura dos membros das referidas
comissões serão feitas pelo Presidente da Câmara, através de
portaria, respeitando a proporcionalidade entre cargos efetivos
e comissionados, quando couber, bem como as legislações
específicas.

Art. 146. Aos Presidentes e/ou Coordenadores das Comissões
deste capítulo será concedida Gratificação por Encargos
Especiais, no percentual de 40% e aos membros o percentual
de 20%, percentuais estes constantes do nível FG/ef., do
Anexo II desta lei.
§ 1º Não será permitida a acumulação de mais de uma
presidência por servidor legalmente designado.
§ 2º Os membros titulares, poderão participar simultaneamente,
de no máximo 2 (duas) comissões, desde que compatíveis
entre si, podendo optar por uma das gratificações de encargos,
desde que estas não ultrapassem o percentual máximo de
100%.
§ 3º Entende-se como Presidente da Comissão de Licitações,
o encargo atribuído também ao Pregoeiro titular, que poderá
receber as vantagens previstas no art. 146 desta lei.
§ 4º. Aos integrantes das Comissões, legalmente investidos,
fica vedada o pagamento de horas extras, sob qualquer
hipótese.
Art. 147. As gratificações previstas nesta lei, não se incorporarão
aos vencimentos para quaisquer fins.
Art. 148. As comissões responderão solidariamente com o
ordenador de despesas, seja na esfera cível ou criminal, pela
ação ou omissão de seus atos, que der causa.

Art. 141. As comissões permanentes terão investiduras pelo
prazo de 1 (um) ano, podendo os membros serem reconduzidos,
a critério do presidente do Legislativo Municipal.

Art. 149. A inércia do efetivo cumprimento das funções por seus
presidentes e/ou membros ensejará em imediata revogação
da nomeação, sem prejuízo de apuração de lesão aos cofres
públicos, e instauração de processo Administrativo.

Art. 142. As comissões provisórias terão suas investiduras com
prazo certo e determinado em portaria de nomeação, a critério
do Presidente, conforme o trabalho a ser desenvolvido.

Art. 150. As atribuições das Comissões constarão
expressamente nas portarias de nomeação, sem prejuízo de
outras advindas da lei e determinadas pela Presidência.

Parágrafo único. Os prazos da execução dos trabalhos das
comissões provisórias poderão ser prorrogados, conforme
prévia justificativa apresentada ao Presidente, ao qual
competirá a análise.

Seção II

Art. 143. As Comissões deverão apresentar à Controladoria
Interna, até o dia 25 de cada mês, relatórios mensais dos
trabalhos realizados, para fins de auditagem e remessa ao
Departamento de Recursos Humanos, para fins de pagamento
das gratificações.
Parágrafo único. A Comissão de Controle interno, encaminhará
seu relatório mensal ao Presidente do Legislativo, nos mesmos
moldes das demais comissões de que trata o caput deste artigo.
Art. 144. A critério do presidente, de acordo com o volume
de trabalhos, as comissões permanentes de Recebimento
de Obras, Materiais e Serviços e Comissão de Controle de
Patrimônio poderão ser substituídas por designação específica
de um único servidor para cada comissão, que deverá assumir

Da Comissão Permanente de Licitações
Art.151. Compete à Comissão Permanente de Licitações:
I - A elaboração periódica, podendo ser anual, do edital de
abertura de cadastro de fornecedores, bem como contendo
neste todos os elementos necessários ao cadastramento,
renovação e atualização de fornecedores;
II - A abertura, direção e encerramento das reuniões públicas, de
credenciamento, de habilitação dos proponentes, julgamento,
classificação das propostas e das reuniões, públicas ou
reservadas, de julgamento;
III - O exame formal, nos termos do instrumento convocatório,
dos documentos de habilitação ou inabilitação dos proponentes;
IV - O exame formal das propostas comercial e técnica e o
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respectivo julgamento, conforme estabelecido no instrumento
convocatório;

IV - responsabilizar-se pelo acompanhamento do resultado da
avaliação;

V - Recebimento de recursos contra seus atos, dirigidos à
autoridade superior;

V - emitir relatório para fins de promoção;

VI - Notificação dos demais proponentes dos recursos
interpostos contra seus atos, através do diretor;
VII - Revisão de seus atos em razão de recursos interpostos,
remetendo-os a autoridade superior, quando mantiver as
decisões proferidas;
VIII - Promoção das diligencias no interesse do procedimento
da licitação e do interesse público;
IX - Sugestões às autoridades superiores sobre a aplicação de
sanções aos proponentes que se conduziram irregularmente
durante o procedimento da licitação;
X - Direção e julgamento da licitação realizada sobre a
modalidade, seja a que título for, tomando, para tanto, todas as
providências necessárias;

VI - subsidiar na concessão de qualquer tipo de premiação,
benefício ou melhoria funcional;
VII - Avaliar, de acordo com os critérios previamente definidos
em lei, os critérios dos servidores em estágio probatório,
garantindo o contraditório e ampla defesa;
VIII - Avaliar os títulos, documentos e desempenhos dos
servidores, de acordo com os critérios definidos em lei
específica, encaminhando ao Recursos Humanos para as
devidas pontuações e avanços;
IX - Demais atribuições inerentes a função e determinadas pela
presidência;

XI - A adjudicação do objeto licitado, quando for o caso de
pregão, e encaminhamento o processo para homologação do
presidente;

Art. 154. Do resultado de avaliações de títulos ou de estágio
probatório cabe recurso à Comissão Permanente de Avanços,
Promoções, Avaliação de Títulos, Desempenho e Avaliação
de Estágio Probatório, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da comunicação escrita feita ao servidor por sua
chefia imediata, acompanhada de cópia da ficha de avaliação.

XII - Atender a lei de licitações e a lei de pregões, bem como
adotar todos os procedimentos legais cabíveis às espécies;

I - A Comissão apreciará o recurso e decidirá acerca deste no
prazo de até 10 (dez) dias úteis.

XIII - Subsidiar informações para alimentação do o SIM-AM e
demais programas do Tribunal;

II - Da decisão da Comissão caberá recurso, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, em última instância, à Presidência
da Câmara, o qual terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para
proferir a decisão, podendo este prazo ser prorrogado por igual
período, desde que devidamente justificado.

XIV - Subsidiar informações para alimentação do Portal de
Transparência, nos prazos convencionados;
XV - Demais atribuições inerentes à função e determinadas
pela presidência;
Seção III
Comissão Permanente de Avanços, Promoções, Avaliação de
Títulos, Desempenho e Avaliação de Estágio Probatório
Art. 152. Compete à Comissão Permanente de Avanços,
Promoções, Avaliação de Títulos, Desempenho e Avaliação de
Estágio Probatório a coordenação e execução do processo de
avanços, promoções, avaliações de títulos e de desempenho dos
servidores efetivos e estáveis, e de estágio probatório, aferindo
a eficiência do desempenho dos servidores no exercício das
atribuições do cargo, possibilitando a implementação de ações
voltadas para o aperfeiçoamento profissional, o crescimento na
carreira, o desenvolvimento da organização e a melhoria do
serviço.
Art. 153. São atribuições da referida Comissão:
I – gerenciar e atualizar os procedimentos;
II - emitir relatório final referente ao desempenho de cada
servidor;
III - propor programas de treinamento com vistas à melhoria do
desempenho do servidor;

III - O recurso para ser apreciado deverá vir devidamente
fundamentado e assinado pelo avaliado, apontando com
clareza o(s) ponto(s) onde reside a insatisfação, sob pena de
ser preliminarmente indeferido.
Art. 155. O resultado do recurso será encaminhado em 02
(duas) vias à unidade de lotação do avaliado, oportunidade em
que se dará ciência ao interessado e ao avaliador, tomandolhes a assinatura por protocolo, devendo após o cumprimento
de tal medida, retornar à Comissão cópia do instrumento para
juntar-se ao processo do avaliado nos registros da Comissão.
Art. 156. O processo de Avaliação de Desempenho Funcional
do servidor é contínuo e permanente, devendo representar
o desempenho predominante no período de avaliação de 12
(doze) meses anteriores, incluindo o mês de sua formalização.
I - No caso de o servidor exercer a função em diferentes locais
de trabalho, ou em caso de remoção, lotação provisória ou
movimentação interna do servidor, onde ele permanecer por
período igual ou superior a 90 (noventa) dias será realizada a
avaliação respectivamente a cada local onde desempenhou as
suas funções.
II Quando o correr a hipótese dos casos que trata o inciso
anterior, a formalização será efetuada no momento em que
o servidor se desligar da(s) unidade(s), e ocorrendo mais de
uma avaliação o escore final deverá refletir a média mínima
estabelecida em lei.
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III - No caso do servidor permanecer pelo lapso inferior a 90
(noventa) dias em cada unidade(s), a avaliação ocorrerá na
unidade onde este permaneceu pelo maior período, nas datas
normais de avaliação.
IV - Os períodos de ausências, licenças e afastamentos
previstos em lei, sem remuneração pela administração pública,
prejudicarão a avaliação de desempenho funcional do servidor,
sempre que forem por período superior a 07 (sete) meses.
Art. 157. A autoridade nomeante deverá fazer as indicações
para a formação da Comissão ou substituir membros a fim de
resguardar o princípio da impessoalidade.
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IX - Demais atribuições inerentes a função e determinadas pela
presidência;
Art.160. Nenhum material, produto ou serviço poderá ser
liberado aos usuários antes de cumpridas as formalidades de
recebimento, aceitação e registro no instrumento de controle.
Seção V
Comissão Permanente de Controle de Patrimônio
Art.161. Compete a Comissão permanente de Controle de
Patrimônio:

Parágrafo único. Além de outros critérios para resguardar
o princípio da impessoalidade, fica proibida a participação
na comissão de membro cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive de servidor avaliado.

I - Conferir a conformidade do bem adquirido, conforme nota
fiscal;

Art. 158. Os casos não abarcados expressamente serão
decididos pela Comissão, em decisão colegiada.

III - Efetuar o levantamento de todos os bens existentes,
fazendo o acerto patrimonial e as baixas quando necessárias;

Seção IV

IV - Alocar os bens por setor/departamento/gabinete, permitindo
o real acompanhamento dos mesmos;

Comissão Permanente de Recebimento de Obras, Materiais e
Serviços
Art.159. Compete a Comissão permanente de recebimento de
obras, materiais e serviços:
I - Acompanhar todos os recebimentos de obras, materiais,
serviços e outros, conferindo com a nota fiscal/recibo e o contrato
e/ou ordem de serviços, suas especificações, quantidades,
marcas, valores, confeccionando atestado de conformidade do
recebimento ou atestado de inconformidade, as quais serão
devolvidas ao setor competente, para as providências legais;
II - Solicitar à Unidade solicitante, no caso de dúvida técnica,
a indicação de servidor técnico em área específica, para
respectiva análise e parecer técnico do material adquirido;
III - Rejeitar o material/produto, sempre que estiver fora das
especificações do contrato ou instrumento equivalente, ou em
desacordo com a amostra apresentada na fase de licitação,
podendo submetê-lo, se necessário, ao Controle de Qualidade.
No caso de rejeição do material/produto, deverá notificar ao
contratado para solução num prazo máximo de 48 horas, sob
pena de aplicação das sanções contratuais;

II - Cadastrar no sistema informatizado, de acordo com as
exigências legais;

V - Fazer a transferência interna, quando for o caso, registrando
nos sistemas;
VI - Etiquetar por ordem sequencial, os bens existentes e os
que forem adquiridos;
VII - Fazer o acompanhamento anual de todos os bens
existentes/ inventariados, até final do exercício financeiro,
com a depreciação dos mesmos e registros nos sistemas
informatizados;
VIII - Cadastrar todas as informações perante o Tribunal de
Contas,
IX - Dar a destinação legal ao bem inservível, comunicando a
presidência, para a destinação legal;
X - Demais atribuições inerentes a função e determinadas pela
presidência;
Seção VI
Comissão Permanente de Controle Interno

IV - Após o recebimento, estando em conformidade, deverá
encaminhar a nota fiscal, com o atestado de recebimento,
devidamente assinado, ao setor competente, para os demais
tramites, a exemplo patrimônio, quando for o caso;

Art. 162. A Comissão de Controle Interno, nomeada dentre
os servidores efetivos, ficará vinculada ao órgão de Controle
Interno, e tem o objetivo de executar as atividades de controle
interno, alicerçada na realização de auditorias.

V - Expedir Termo de recebimento provisório e/ou definitivo, e
aceitação ou Notificação, nos casos de rejeição;

Art. 163. Considera-se:

VI - Receber os recursos dirigidos a autoridade superior,
interpostos contra seus atos e tomar as providências
pertinentes;
VII - Rever seus atos de ofício ou mediante provocação;
VIII - Remeter à autoridade superior o recurso, devidamente
instruído e informado;

I - Controladoria interna: órgão da estrutura administrativa;
II - Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos
adotados pela própria gerência do setor público com a finalidade
de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;
III - Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas/
administrativas, articuladas a partir de uma unidade central de
coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições
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de controle interno;
IV - Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos
atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de
identificar se as operações foram realizadas de maneira
apropriada e registradas de acordo com as orientações e
normas legais e procedimentos de Auditoria.
Art. 164. A fiscalização do Poder Legislativo será exercida
pela Comissão de Controle Interno, com atuação prévia,
concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará
a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos
administradores, por intermédio da fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à
legitimidade, legalidade e economicidade.
Art. 165. A Comissão de Controle Interno será coordenada
pelo Coordenador do Controle Interno e se manifestará
através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros
pronunciamentos voltados a identificar e sanar possíveis
irregularidades.
§ 1º. Somente poderão integrar a comissão de controle
interno os servidores que disponham de capacitação técnica e
profissional para o desempenho das funções.
§ 2º. Os agentes públicos designados para integrar a Unidade
de Controle Interno obedeceram às normas de padronização
do serviço de coleta, verificação prévia e envio de informações
dentro dos prazos e do programa formalizado na Auditoria.
Art. 166. No desempenho de suas atribuições constitucionais
e as previstas nesta Lei, o Coordenador, como responsável
da Unidade de Controle Interno, poderá emitir instruções
normativas e regulamentos, propor resoluções, de observância
obrigatória por todos agentes públicos do Poder Legislativo,
com a finalidade de estabelecer padronização sobre a forma
de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes.
Art. 167. Qualquer dos integrantes da Comissão de Controle
Interno, servidor ou cidadão, que tomar conhecimento da
prática de irregularidade ou ilegalidade, deverá de imediato,
comunicar ao coordenador do controle interno.
§ 1º Ao conhecer de qualquer irregularidade ou ilegalidade, o
coordenador deverá dar conhecimento ao Presidente do Poder
Legislativo de Guarapuava, através de relatório circunstanciado.
§ 2º O coordenador deverá indicar as providências que se
poderão adotar para:
I - corrigir a irregularidade ou ilegalidade;
II - ressarcir dano eventualmente provocado ao erário;
III - definir os procedimentos para não se repetir tal fato/ato
assemelhado.
§ 3º Em caso de não-tomada de providências pelo Presidente
do Poder Legislativo para a regularização da situação apontada,
o coordenador da Comissão de Controle Interno comunicará o
fato ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sob pena de
responsabilidade solidária.
Art. 168. Mensalmente será enviado ao Presidente do Poder
Legislativo pelo coordenador da Comissão de Controle Interno,
relatório das atividades desenvolvidas por esta comissão e
pelas demais regularmente instituídas por esta lei, indicando
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os procedimentos realizados, os fatos apurados e as soluções
propostas.
Art. 169. Não poderão ser designados para a função de
Coordenador do Controle Interno os servidores:
I - estejam em estágio probatório;
II - Realizem atividade político partidária;
III - Exerçam outra atividade profissional;
IV - Tenham sofrido penalização administrativa, cível contra
a Administração Pública, eleitoral ou penal, transitada em
julgado;
Art. 170. Constitui-se em garantias do ocupante da função de
coordenador da Unidade de Controle Interno e dos servidores
efetivos que integrarem a Unidade:
I - independência profissional para o desempenho das
atividades;
II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de
dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções
de controle interno;
§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar
embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da
Comissão de Controle Interno no desempenho de suas
funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade
administrativa, civil e penal.
§ 2o Quando a documentação, ou informação prevista, envolver
assuntos de caráter sigiloso deverá ser dispensado tratamento
especial de acordo com o estabelecido pelo Presidente do
Poder Legislativo.
§ 3º O servidor deverá guardar sigilo sobre dados e informações
pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do
exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para
elaboração de pareceres e relatórios destinados a autoridades
competentes, sob pena de responsabilidade legal.
Art. 171. Os servidores integrantes da Comissão de Controle
Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos
específicos e participarão, obrigatoriamente, de cursos
relacionados à sua área de atuação, visando o melhor
desempenho e aproveitamento de suas funções.
Art. 172. Além do Presidente e do Contador (a) do Poder
Legislativo, o Coordenador da Comissão de Controle Interno
assinará conjuntamente os Relatórios de Gestão Fiscal, de
acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, bem como sobre o
Balanço de Prestação das Contas Anual do Exercício junto
ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, emitirá parecer
opinando sobre a composição do processo de prestação de
contas e atestando que as informações e documentação
a ser encaminhada sofreram a devida análise por parte da
mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer
irregularidades nelas encontradas.
Art. 173. Compete a Comissão de Controle Interno, sob a
responsabilidade do Coordenador que assinará, as principais
atribuições: Assinar, juntamente com o Presidente e o Contador,
os relatórios de Gestão Fiscal, o balanço de prestação de
contas anual do exercício a ser encaminhado anualmente ao
Tribunal de Contas, no prazo por este determinado. Elaborar
o relatório e parecer do controle interno a ser encaminhado
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ao Tribunal de Contas; Cumprir os disposto na Lei nº01/2000
Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 4.320/60; Constituição
Federal/88, e Leis do Poder Legislativo Municipal, no que dispor
sobre atividades de controle interno; Desenvolver as funções de
controle interno na integralidade dos atos da Câmara Municipal
de Guarapuava, seja de responsabilidade da Presidência ou
de todos os demais Departamentos da Casa, na forma da lei,
atuando de forma preventiva, concomitante e subsequente
aos atos praticados; Avaliar o cumprimento dos programas,
objetivos e metas aprovadas no Plano Plurianual (PPA), Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária
Anual (LOA); verificar mecanismos voltados a comprovar a
legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os
resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na
gestão de de pessoal, orçamentária, financeira e patrimonial;
Efetuar o acompanhamento sobre as despesas totais;
auditar gastos com pessoal, efetuando auditorias em folhas
de pagamentos; observar os limitadores constitucionais, nos
termos do art. 29-A da Constituição Federal e do inciso VI, do
art. 59, da Lei Complementar nº 101/00; Elaborar manuais
de procedimentos e instruções normativas com o objetivo de
padronização das formas de controle; fixar a programação
permanente de auditagem e correição interna, sempre que
entender necessária; elaborar os relatórios das atividades de
controle interno mensalmente a ser encaminhado ao presidente;
se manifestar por meio de recomendações indicando as
providencias que poderão ser adotadas para corrigi a
irregularidade ou ilegalidade, orientar aos procedimentos para
ressarcir o danos eventualmente provocado ao erário, definir
os procedimentos para não se repetir tal fato assemelhado;
firmar documentos precedentemente as Diretorias de Gestão
e ao Presidente, quando for o caso; dirigir a elaboração e a
manutenção de manuais de procedimentos e instruções;
fixar a programação permanente de auditagem e correição
interna; pronunciar-se sobre os relatórios das atividades
de controle interno; conduzir as reuniões da Comissão de
Controle Interno; prestar informações do desenvolvimento dos
trabalhos de controle interno ao Presidente, quando solicitado,
conduzir as reuniões da Comissão de Controle Interno; prestar
informações do desenvolvimento dos trabalhos de controle
interno ao Presidente, quando solicitado; executar outras
funções correlatas.
Art. 174. O mandato dos membros do Controle interno será de
01 (um) ano, podendo os mesmos ser reconduzidos.
Seção VII
Comissão Permanente de Absenteísmo
Art.175. Compete à Comissão permanente de Absenteísmo:
I - Desenvolver atividades de orientação aos servidores na
busca de alternativas que tragam soluções para os problemas,
evitando medidas administrativas contra o servidor e maiores
prejuízos para este Poder Legislativo.
II - Estimular junto à Presidência a adoção de programas e
ações que visem a qualidade de vida dos servidores.
III - Efetuar e registrar diligências periódicas nos diversos
departamentos e gabinetes de modo a ser afastado o
absenteísmo.
IV - Notificar o servidor e sua chefia imediata sobre eventual
prática de absenteísmo através de documento entregue
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mediante assinatura por protocolo, encaminhando o mesmo
para o Departamento de Recursos Humanos, para as devidas
providências.
V - Receber do Departamento de Recursos Humanos o
relatório de cartões pontos do mês em fechamento, visando a
análise e identificação de eventuais irregularidades ou faltas,
bem como a existência de justificativas, relatando em ata os
apontamentos, com entrega de relatório para providências
legais pelo Departamento de Recursos Humanos.
VI - Demais atribuições inerentes a função e determinadas pela
Presidência
Art. 176. Da notificação de absenteísmo ao servidor cabe
recurso à Comissão Permanente de Absenteísmo, no prazo de
01 (um) dia, contados da comunicação escrita feita ao servidor.
§1º A Comissão apreciará o recurso e decidirá acerca deste no
prazo de até 24 (vinte e quatro horas).
§2º Da decisão da Comissão não caberá recurso.
§3º A comissão encaminhará cópia da notificação e, quando
houver, de resultado de recurso, ao Departamento de Recursos
Humanos, para a adoção dos procedimentos administrativos,
conforme estatuto.
Art. 177. O processo de acompanhamento do absenteísmo dos
servidores é contínuo e permanente.
Seção VIII
Comissão Provisória de Concursos Públicos
Art.178. Compete a Comissão provisória de Concursos
Públicos:
I - Elaborar e efetivar o cronograma de execução das tarefas;
II - Observar todas as instruções normativas oriundas do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná e outros órgãos
fiscalizadores, visando o integral cumprimento das disposições
legais;
III - Proceder a levantamento dos cargos necessários a serem
providos, juntamente com a Presidência, de acordo com a
necessidade legislação existente;
IV - Solicitar relatório de impacto financeiro e orçamentário ao
Setor Financeiro para orientar a abertura de vagas de concurso;
V - Sugerir à Presidência alterações necessárias, inclusive de
natureza legislativa, visando o enquadramento legal;
VI - Convidar para acompanhamento das atividades e reuniões
da Comissão representantes de entidades fiscalizadoras, da
sociedade civil organizada e de entidades de classe, quando
couber;
VII - Efetuar o regulamento do concurso que será regido,
estabelecendo regras sobre disposições preliminares,
condições de inscrição, instruções especiais, provas e provas
e títulos, comissão organizadora e banca examinadora,
julgamento e outras condições especiais definidas em lei;
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VIII - Efetuar o levantamento de preços visando à contratação
de empresa especializada, na forma legal;

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

IX - Disponibilizar canais de comunicação para dirimir dúvidas
e efetuar retificações, se necessário;

Art. 180. Os servidores do Poder Legislativo Municipal de
Guarapuava, poderão autorizar, de forma irrevogável e
irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua
remuneração fixa, disponível dos valores referentes ao
pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos
por instituições financeiras e sociedades de arrendamento
mercantil, quando previsto nos respectivos contratos, mediante
prévio convênio celebrado.

X - Estabelecer normas para recursos desde o início de suas
atividades, atendendo ao recebimento destes e procedendo às
respostas nos prazos previstos.
XI - Demais atribuições inerentes a função e determinadas pela
presidência.
Seção IX
Comissão provisória de Sindicância e/ou Processo
Administrativo
Art.179. Compete a Comissão de Sindicância ou de Processo
Administrativo:
I - Receber a denúncia e/ou reclamação por escrito com
assinatura por protocolo;
II - Constituir cronograma da realização das atividades com
prazo máximo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado a
critério do Presidente;
III - Atender com prioridade ao desenvolvimento das ações da
Comissão, sempre que necessário;
IV - Registrar e protocolizar todos os atos e solicitações da
comissão;
V - Requerer aos setores competentes toda a documentação
necessária a instrução do processo ou procedimento, bem
como solicitar informações diretamente às pessoas que
possam prestar esclarecimentos;
VI - Proceder às diligências que julgar necessárias;
VII - Solicitar, se for o caso, apoio técnico e perito para a
execução das atividades;
VIII - Requer a oitiva de partes, testemunhas, em atenção à
legislação que rege o processo administrativo e sindicância;
IX - Proceder à citação do sindicado para apresentação de
defesa, facultando vista ao processo;
X - Receber e julgar a defesa, resultando nas possibilidades
de arquivamento do processo, aplicação de penalidade
de repreensão ou suspensão, ou instauração de processo
administrativo;

Parágrafo único. O desconto mencionado neste artigo também
incidirá, quando for o caso, sobre verbas rescisórias devidas
pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de
empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento
mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo
5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão
de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão
de crédito.
Art. 181. Qualquer cessão de servidor público da Câmara
Municipal, somente poderá alcançar servidor efetivo estável,
desde que previamente celebrado instrumento jurídico
competente, constando neste prazos e ônus da remuneração.
Parágrafo único. Somente ocorrerá cessão de servidor, se ela
não decorrer prejuízo ao regular funcionamento de órgãos do
Legislativo Municipal.
Art. 182. Os cargos já ocupados, que, diante da nova
legislação, que se encontrem em desconformidade com os
atuais requisitos de investidura, serão colocados em extinção,
a partir de sua vacância.
Art. 183. Rejeitado
Art. 184. As adequações desta lei, quanto às nomeações,
exonerações e demais exigências legais, deverão ser
cumpridas até a data improrrogável de 10/10/2016.
Art. 185. Aplica-se subsidiariamente, aos servidores do
Legislativo Municipal, para todos os fins, as disposições
contidas na lei complementar 060/2016 e suas alterações.

XI - Encaminhar o resultado para o Presidente;

Art. 186. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as leis do legislativo 01/2001, 02/2001,
01/2003,
02/2003, 03/2004, 03/2005, 02/2007, 03/2007,
02/2011, 03/2011, 04/2011, 03/2014, 04/2014, 05/2014,
01/2015, 02/2015, 05/2015, 06/2015, Resolução 06/2012 e
demais disposições em contrário.

XII - Analisar o cabimento da instauração do processo
administrativo ou disciplinar, quando for o caso;

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 15 de
junho de 2016.

XIII - Efetuar o julgamento, atribuindo as sanções ou ausência
de, submetendo o relatório final a Presidência;

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

XIV - Demais atribuições inerentes a função e determinadas
pela presidência.
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ANEXOS DA LEI COMPLEMENTAR 061/2016
ANEXO I
CARGOS EFETIVOS
GRUPO

VAGAS

GRUPO
OCUPACIONAL
PROFISSIONAL

GRUPO
OCUPACIONAL
TÉCNICO
GRUPO
OCUPACIONAL
ADMINISTRATIVO

GRUPO
OCUPACIONAL
OPERACIONAL

01
01
01
01
01
02
01
02
01
02
01
04
03
10
02
08
01
07
02
01
01
04
03
60

CARGOS

Advogado
Analista Administrativo
Analista de Controle Interno
Analista de Licitações e Contratos
Analista Financeiro
Analista de Sistemas
Analista Legislativo
Contador
Consultor Técnico
Técnico Legislativo
Assistente de Contabilidade
Assistente Técnico
Operador de Filmagens
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Plenário
Oficial Administrativo
Recepcionista
Auxiliar de Serviços Gerais
Assistente de Manutenção e
Serviços
Auxiliar Operacional Externo
Chefe de Serviços Gerais
Motorista
Telefonista

SALÁRIO
BASE (R$)

4.632,61
4.632,61
4.632,61
4.632,61
4.632,61
4.632,61
4.632,61
4.632,61
4.632,61
4.632,61
2.463,60
2.463,60
1.695,16
1.236,80
1.236,80
2.463,60
1.236,80
880,00
880,00
880,00
1.128,84
1.317,83
1.236,80

ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Nº VAGAS

CARGO COMISSÃO

NÍVEL

02
21
01
01
01

Assessor de Gabinete da Presidência
Assessor de Gabinete Parlamentar
Assessor de Imprensa da Presidência
Assessor Jurídico Parlamentar
Assessor de Mesa executiva
Chefe do Departamento de Compras e
Licitações
Chefe do Departamento de
Contabilidade
Chefe do Departamento de
Informática, Áudio e Vídeo.
Chefe do Departamento de Recursos
Humanos
Chefe do Departamento de Serviços
Administrativos
Chefe do Departamento de Tesouraria
e Caixa
Chefe do Departamento Legislativo
Coordenador de Gabinete da
Presidência
Coordenador de Gabinete Parlamentar
Diretor de Gestão Administrativa
Diretor de Gestão Financeira
Diretor de Gestão Legislativa
TOTAL

CCL-n4
CCL-n5
CCL-n5
CCL-n3
CCL-n5

01
01

1

01
01
01
01
01
01
21
01
01
01
58

VENCIMENTOS
BASE R$

3.653,42
3.446,62
3.446,62
4.825,26
3.446,62

FG/EF

4.687,40

FG/EF ou
CCL-n2

4.687,40

FG/EF

4.687,40

FG/EF

4.687,40

FG/EF

4.687,40

FG/EF

4.687,40

FG/EF

4.267,87

CCL-n2

7.375,60

CCL-n3
CCL-n1
CCL-n1
CCL-n1

4.825,26
8.547,61
8.547,61
8.547,61
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ANEXO III
TABELA DE PROGRESSÃO E AVANÇOS
ANEXO III

PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO NA CARREIRA
GRUPO OCUPACIONAL: PRODFISSIONAL
Classe I
CARGOS
Consultor Técnico
Analista de Sistemas
Analista Financeiro
Analista Administrativo
Analista Controle Interno
Analista de Licitações
Técnico Legislativo
Advogado
Analista Legislativo
Contador

IV
5.327,50
5.380,78
5.434,58
5.488,93
5.543,82

5.112,37
5.163,49
5.215,12
5.267,28
5.319,95

5.355,81
5.409,37
5.463,46
5.518,10
5.573,28

5.599,26
5.655,25
5.711,80
5.768,92
5.826,61

21
22
23
24
25
26
27
28

I
5.652,66
5.709,19
5.766,28
5.823,95
5.882,19
5.941,01
6.000,42
6.060,42

Referência
II
III
5.935,30
6.217,93
5.994,65
6.280,11
6.054,60
6.342,91
6.115,14
6.406,34
6.176,29
6.470,40
6.238,06
6.535,11
6.300,44
6.600,46
6.363,44
6.666,46

IV
6.500,56
6.565,57
6.631,23
6.697,54
6.764,51
6.832,16
6.900,48
6.969,48

29
30

6.121,03
6.182,24

6.427,08
6.491,35

7.039,18
7.109,57

Níveis de Carreira

I
4.632,61
4.678,94
4.725,73
4.772,98
4.820,71

Base
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.868,92
4.917,61
4.966,78
5.016,45
5.066,62
Classe III

Níveis de Carreira
CARGOS
Consultor Técnico
Analista de Sistemas
Analista Financeiro
Analista Administrativo
Analista Controle Interno
Analista de Licitações
Técnico Legislativo
Advogado
Analista Legislativo
Contador

Classe II
Referência
II
III
4.864,24
5.095,87
4.912,88
5.146,83
4.962,01
5.198,30
5.011,63
5.250,28
5.061,75
5.302,78

6.733,13
6.800,46

Níveis de
Carreira

CARGOS
Consultor Técnico
Analista de Sistemas
Analista Financeiro
Analista Administrativo
Analista Controle Interno
Analista de Licitações
Técnico Legislativo
Advogado
Analista Legislativo
Contador

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5.378,32
5.432,10
5.486,42
5.541,28
5.596,70
Classe IV

Níveis de
Carreira

CARGOS
Consultor Técnico
Analista de Sistemas
Analista Financeiro
Analista Administrativo
Analista Controle Interno
Analista de Licitações
Técnico Legislativo
Advogado
Analista Legislativo
Contador

I
5.117,28
5.168,46
5.220,14
5.272,34
5.325,07

31
32
33
34
35

I
6.244,06
6.306,50
6.369,56
6.433,26
6.497,59

Referência
II
III
5.373,15
5.629,01
5.426,88
5.685,30
5.481,15
5.742,15
5.535,96
5.799,58
5.591,32
5.857,57

IV
5.884,88
5.943,72
6.003,16
6.063,19
6.123,83

5.647,23
5.703,70
5.760,74
5.818,35
5.876,53

5.916,15
5.975,31
6.035,06
6.095,41
6.156,37

6.185,06
6.246,91
6.309,38
6.372,48
6.436,20

Referência
II
III
6.556,26
6.868,46
6.621,82
6.937,15
6.688,04
7.006,52
6.754,92
7.076,59
6.822,47
7.147,35

IV
7.180,67
7.252,47
7.325,00
7.398,25
7.472,23

MESA EXECUTIVA

3

ANEXO III
PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO NA CARREIRA
GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO
Classe I
CARGOS

Assistente de Contab.
Assistente Técnico

Operador de Filmagens

4

Classe II
Referência
II
III

Níveis de
Carreira

I

Base
2
3
4

2.463,60
2.488,24
2.513,12
2.538,25

2.586,78
2.612,65
2.638,77
2.665,16

5
6
7
8
9
10
Base
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2.563,63
2.589,27
2.615,16
2.641,31
2.667,73
2.694,40
1.695,16
1.712,11
1.729,23
1.746,53
1.763,99
1.781,63
1.799,45
1.817,44
1.835,62
1.853,97

2.691,81
2.718,73
2.745,92
2.773,38
2.801,11
2.829,12
1.779,92
1.797,72
1.815,69
1.833,85
1.852,19
1.870,71
1.889,42
1.908,31
1.927,40
1.946,67

CARGOS

Referência
III

IV

Níveis de
Carreira

I

II

2.709,96
2.737,06
2.764,43
2.792,07

2.833,14
2.861,47
2.890,09
2.918,99

11
12
13
14

2.721,35
2.748,56
2.776,05
2.803,81

2.857,41
2.885,99
2.914,85
2.944,00

2.993,48
3.023,42
3.053,65
3.084,19

3.129,55
3.160,84
3.192,45
3.224,38

2.820,00
2.848,20
2.876,68
2.905,44
2.934,50
2.963,84
1.864,68
1.883,32
1.902,16
1.921,18
1.940,39
1.959,79
1.979,39
1.999,19
2.019,18
2.039,37

2.948,18
2.977,66
3.007,44
3.037,51
3.067,88
3.098,56
1.949,43
1.968,93
1.988,62
2.008,50
2.028,59
2.048,87
2.069,36
2.090,06
2.110,96
2.132,07

15
16
17
18
19
20
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2.831,84
2.860,16
2.888,76
2.917,65
2.946,83
2.976,30
1.872,51
1.891,24
1.910,15
1.929,25
1.948,54
1.968,03
1.987,71
2.007,59
2.027,66
2.047,94

2.973,44
3.003,17
3.033,20
3.063,54
3.094,17
3.125,11
1.966,14
1.985,80
2.005,66
2.025,71
2.045,97
2.066,43
2.087,09
2.107,96
2.129,04
2.150,33

3.115,03
3.146,18
3.177,64
3.209,42
3.241,51
3.273,93
2.059,76
2.080,36
2.101,16
2.122,18
2.143,40
2.164,83
2.186,48
2.208,34
2.230,43
2.252,73

3.256,62
3.289,19
3.322,08
3.355,30
3.388,85
3.422,74
2.153,39
2.174,92
2.196,67
2.218,64
2.240,82
2.263,23
2.285,86
2.308,72
2.331,81
2.355,13

Assistente de
Contab.
Assistente
Técnico

Operador de
Filmagens

IV
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Classe III
CARGOS

Assistente de Contab.
Assistente Técnico

Operador de Filmagens

Classe IV

21
22
23
24
25
26
27

I
3.006,06
3.036,12
3.066,48
3.097,15
3.128,12
3.159,40
3.190,99

Referência
II
III
3.156,36
3.306,67
3.187,93
3.339,73
3.219,81
3.373,13
3.252,00
3.406,86
3.284,52
3.440,93
3.317,37
3.475,34
3.350,54
3.510,09

IV
3.456,97
3.491,54
3.526,45
3.561,72
3.597,34
3.633,31
3.669,64

28
29
30
21

3.222,90
3.255,13
3.287,68
2.068,42

3.384,05
3.417,89
3.452,07
2.171,84

3.545,19
3.580,65
3.616,45
2.275,26

3.706,34
3.743,40
3.780,84
2.378,68

22

2.089,10

2.193,56

2.298,01

2.402,47

23

2.109,99

2.215,49

2.320,99

2.426,49

24

2.131,09

2.237,65

2.344,20

2.450,76

25

2.152,40

2.260,02

2.367,64

2.475,26

26

2.173,93

2.282,62

2.391,32

2.500,02

27

2.195,67

2.305,45

2.415,23

2.525,02

28

2.217,62

2.328,50

2.439,39

2.550,27

29

2.239,80

2.351,79

2.463,78

2.575,77

30

2.262,20

2.375,31

2.488,42

2.601,53

Níveis de
Carreira

CARGOS

31
32
33
34
35
31
32

I
3.320,56
3.353,77
3.387,30
3.421,18
3.455,39
2.284,82
2.307,67

Referência
II
III
3.486,59
3.652,62
3.521,45
3.689,14
3.556,67
3.726,03
3.592,24
3.763,29
3.628,16
3.800,93
2.399,06
2.513,30
2.423,05
2.538,43

IV
3.818,64
3.856,83
3.895,40
3.934,35
3.973,70
2.627,54
2.653,82

33
34
35

2.330,74
2.354,05
2.377,59

2.447,28
2.471,75
2.496,47

2.680,36
2.707,16
2.734,23

Níveis de
Carreira

Assistente de
Contab.
Assistente Técnico

Operador de
Filmagens

2.563,82
2.589,46
2.615,35

ANEXO III
PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO NA CARREIRA
GRUPO OCUPACIONAL: ADMINISTRATIVO
Classe I
CARGOS

5
Oficial Administrativo

Auxiliar Administrativo
Auxiliar Plenário
Recepcionista

6

Classe II

Base
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Base
2
3
4

I
2.463,60
2.488,24
2.513,12
2.538,25
2.563,63
2.589,27
2.615,16
2.641,31
2.667,73
2.694,40
1.236,80
1.249,17
1.261,66
1.274,28

Referência
II
III
2.586,78 2.709,96
2.612,65 2.737,06
2.638,77 2.764,43
2.665,16 2.792,07
2.691,81 2.820,00
2.718,73 2.848,20
2.745,92 2.876,68
2.773,38 2.905,44
2.801,11 2.934,50
2.829,12 2.963,84
1.298,64 1.360,48
1.311,63 1.374,08
1.324,74 1.387,83
1.337,99 1.401,70

IV
2.833,14
2.861,47
2.890,09
2.918,99
2.948,18
2.977,66
3.007,44
3.037,51
3.067,88
3.098,56
1.422,32
1.436,54
1.450,91
1.465,42

5
6
7
8
9
10

1.287,02
1.299,89
1.312,89
1.326,02
1.339,28
1.352,67

1.351,37
1.364,88
1.378,53
1.392,32
1.406,24
1.420,30

1.480,07
1.494,87
1.509,82
1.524,92
1.540,17
1.555,57

Níveis de
Carreira

1.415,72
1.429,88
1.444,18
1.458,62
1.473,20
1.487,94

CARGOS

Oficial
Administrativo

Auxiliar
Administrativo
Auxiliar Plenário
Recepcionista

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
11
12
13
14

I
2.721,35
2.748,56
2.776,05
2.803,81
2.831,84
2.860,16
2.888,76
2.917,65
2.946,83
2.976,30
1.366,20
1.379,86
1.393,66
1.407,59

Referência
II
III
2.857,41
2.993,48
2.885,99
3.023,42
2.914,85
3.053,65
2.944,00
3.084,19
2.973,44
3.115,03
3.003,17
3.146,18
3.033,20
3.177,64
3.063,54
3.209,42
3.094,17
3.241,51
3.125,11
3.273,93
1.434,51
1.502,82
1.448,85
1.517,84
1.463,34
1.533,02
1.477,97
1.548,35

IV
3.129,55
3.160,84
3.192,45
3.224,38
3.256,62
3.289,19
3.322,08
3.355,30
3.388,85
3.422,74
1.571,13
1.586,84
1.602,71
1.618,73

15
16
17
18
19
20

1.421,67
1.435,89
1.450,25
1.464,75
1.479,40
1.494,19

1.492,75
1.507,68
1.522,76
1.537,99
1.553,36
1.568,90

1.634,92
1.651,27
1.667,78
1.684,46
1.701,30
1.718,32

Níveis de
Carreira

1.563,84
1.579,48
1.595,27
1.611,22
1.627,33
1.643,61
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Classe III
CARGOS

Oficial Administrativo

Auxiliar
Administrativo
Auxiliar Plenário
Recepcionista

Classe IV

21
22
23
24
25
26

I
3.006,06
3.036,12
3.066,48
3.097,15
3.128,12
3.159,40

Referência
II
III
3.156,36
3.306,67
3.187,93
3.339,73
3.219,81
3.373,13
3.252,00
3.406,86
3.284,52
3.440,93
3.317,37
3.475,34

IV
3.456,97
3.491,54
3.526,45
3.561,72
3.597,34
3.633,31

27
28
29
30

3.190,99
3.222,90
3.255,13
3.287,68

3.350,54
3.384,05
3.417,89
3.452,07

3.669,64
3.706,34
3.743,40
3.780,84

Níveis de
Carreira

3.510,09
3.545,19
3.580,65
3.616,45

CARGOS

21

1.509,13

1.584,59

1.660,04

1.735,50

22

1.524,22

1.600,43

1.676,64

1.752,86

23

1.539,46

1.616,44

1.693,41

1.770,38

24

1.554,86

1.632,60

1.710,35

1.788,09

25

1.570,41

1.648,93

1.727,45

1.805,97

26

1.586,11

1.665,42

1.744,72

1.824,03

27

1.601,97

1.682,07

1.762,17

1.842,27

28

1.617,99

1.698,89

1.779,79

1.860,69

29

1.634,17

1.715,88

1.797,59

1.879,30

30

1.650,51

1.733,04

1.815,57

1.898,09

31
32
33
34
35
31

I
3.320,56
3.353,77
3.387,30
3.421,18
3.455,39
1.667,02

Re
II
3.486,5
3.521,4
3.556,6
3.592,2
3.628,1
1.750,3

32
33
34
35

1.683,69
1.700,53
1.717,53
1.734,71

1.767,8
1.785,5
1.803,4
1.821,4

Níveis de
Carreira

Oficial
Administrativo

Auxiliar
Administrativo
Auxiliar Plenário
Recepcionista

ANEXO III
PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO NA CARREIRA
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
Classe I
CARGOS

Motorista

7

Telefonista

Classe II

Base
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Base
2
3
4

I
1.317,83
1.331,01
1.344,32
1.357,76
1.371,34
1.385,05
1.398,90
1.412,89
1.427,02
1.441,29
1.236,80
1.249,17
1.261,66
1.274,28

Referência
II
III
1.383,72
1.449,61
1.397,56
1.464,11
1.411,53
1.478,75
1.425,65
1.493,54
1.439,91
1.508,47
1.454,31
1.523,56
1.468,85
1.538,79
1.483,54
1.554,18
1.498,37
1.569,72
1.513,36
1.585,42
1.298,64
1.360,48
1.311,63
1.374,08
1.324,74
1.387,83
1.337,99
1.401,70

IV
1.515,50
1.530,66
1.545,97
1.561,43
1.577,04
1.592,81
1.608,74
1.624,83
1.641,07
1.657,48
1.422,32
1.436,54
1.450,91
1.465,42

5
6
7
8
9
10

1.287,02
1.299,89
1.312,89
1.326,02
1.339,28
1.352,67

1.351,37
1.364,88
1.378,53
1.392,32
1.406,24
1.420,30

1.480,07
1.494,87
1.509,82
1.524,92
1.540,17
1.555,57

Níveis de
Carreira

1.415,72
1.429,88
1.444,18
1.458,62
1.473,20
1.487,94

CARGOS

Chefe. Ser. Gerais

Base
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.128,84
1.140,13
1.151,53
1.163,04
1.174,68
1.186,42
1.198,29
1.210,27
1.222,37
1.234,60

1.185,28
1.197,13
1.209,11
1.221,20
1.233,41
1.245,74
1.258,20
1.270,78
1.283,49
1.296,33

1.241,72
1.254,14
1.266,68
1.279,35
1.292,14
1.305,06
1.318,12
1.331,30
1.344,61
1.358,06

1.298,17
1.311,15
1.324,26
1.337,50
1.350,88
1.364,39
1.378,03
1.391,81
1.405,73
1.419,79

Assist. Manut e Serviços
Aux. Serviços Gerais
Auxiliar Operacional
Externo

Base
2
3
4
5
6
7
8
9
10

880,00
888,80
897,69
906,66
915,73
924,89
934,14
943,48
952,91
962,44

924,00
933,24
942,57
952,00
961,52
971,13
980,84
990,65
1.000,56
1.010,57

968,00
977,68
987,46
997,33
1.007,30
1.017,38
1.027,55
1.037,83
1.048,21
1.058,69

1.012,00
1.022,12
1.032,34
1.042,66
1.053,09
1.063,62
1.074,26
1.085,00
1.095,85
1.106,81

8

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
11
12
13
14

I
1.455,70
1.470,26
1.484,96
1.499,81
1.514,81
1.529,96
1.545,26
1.560,71
1.576,32
1.592,08
1.366,20
1.379,86
1.393,66
1.407,59

Referência
II
III
1.528,49
1.601,27
1.543,77
1.617,29
1.559,21
1.633,46
1.574,80
1.649,79
1.590,55
1.666,29
1.606,46
1.682,96
1.622,52
1.699,79
1.638,75
1.716,78
1.655,13
1.733,95
1.671,69
1.751,29
1.434,51
1.502,82
1.448,85
1.517,84
1.463,34
1.533,02
1.477,97
1.548,35

IV
1.674,06
1.690,80
1.707,71
1.724,79
1.742,03
1.759,45
1.777,05
1.794,82
1.812,77
1.830,89
1.571,13
1.586,84
1.602,71
1.618,73

15
16
17
18
19
20

1.421,67
1.435,89
1.450,25
1.464,75
1.479,40
1.494,19

1.492,75
1.507,68
1.522,76
1.537,99
1.553,36
1.568,90

1.634,92
1.651,27
1.667,78
1.684,46
1.701,30
1.718,32

Níveis de
Carreira

Motorista

Telefonista

1.563,84
1.579,48
1.595,27
1.611,22
1.627,33
1.643,61

Chefe. Ser.
Gerais

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.246,94
1.259,41
1.272,01
1.284,73
1.297,57
1.310,55
1.323,65
1.336,89
1.350,26
1.363,76

1.309,29
1.322,38
1.335,61
1.348,96
1.362,45
1.376,08
1.389,84
1.403,73
1.417,77
1.431,95

1.371,64
1.385,35
1.399,21
1.413,20
1.427,33
1.441,60
1.456,02
1.470,58
1.485,29
1.500,14

1.433,98
1.448,32
1.462,81
1.477,43
1.492,21
1.507,13
1.522,20
1.537,42
1.552,80
1.568,33

Assist. Manut e
Serviços Aux.
Serviços Gerais,
Auxiliar
Operacional
Externo

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

972,07
981,79
991,61
1.001,52
1.011,54
1.021,65
1.031,87
1.042,19
1.052,61
1.063,14

1.020,67
1.030,88
1.041,19
1.051,60
1.062,11
1.072,74
1.083,46
1.094,30
1.105,24
1.116,29

1.069,27
1.079,97
1.090,77
1.101,67
1.112,69
1.123,82
1.135,06
1.146,41
1.157,87
1.169,45

1.117,88
1.129,06
1.140,35
1.151,75
1.163,27
1.174,90
1.186,65
1.198,52
1.210,50
1.222,61
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Classe III
CARGOS

Motorista

Telefonista

Chefe. Ser. Gerais

10

Assist. Manut e Serviços
Aux. Serviços Gerais,
Auxiliar Operacional
Externo

Classe IV

21
22
23
24
25
26
27

I
1.608,00
1.624,08
1.640,32
1.656,73
1.673,29
1.690,03
1.706,93

Referência
II
III
1.688,40
1.768,80
1.705,29
1.786,49
1.722,34
1.804,36
1.739,56
1.822,40
1.756,96
1.840,62
1.774,53
1.859,03
1.792,27
1.877,62

IV
1.849,20
1.867,70
1.886,37
1.905,24
1.924,29
1.943,53
1.962,97

28
29
30
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1.724,00
1.741,24
1.758,65
1.509,13
1.524,22
1.539,46
1.554,86
1.570,41
1.586,11
1.601,97
1.617,99
1.634,17
1.650,51

1.810,20
1.828,30
1.846,58
1.584,59
1.600,43
1.616,44
1.632,60
1.648,93
1.665,42
1.682,07
1.698,89
1.715,88
1.733,04

1.896,40
1.915,36
1.934,51
1.660,04
1.676,64
1.693,41
1.710,35
1.727,45
1.744,72
1.762,17
1.779,79
1.797,59
1.815,57

1.982,60
2.002,42
2.022,45
1.735,50
1.752,86
1.770,38
1.788,09
1.805,97
1.824,03
1.842,27
1.860,69
1.879,30
1.898,09

21

1.377,40

1.446,27

1.515,14

1.584,01

22

1.391,17

1.460,73

1.530,29

1.599,85

23

1.405,09

1.475,34

1.545,59

1.615,85

24

1.419,14

1.490,09

1.561,05

1.632,01

25

1.433,33

1.504,99

1.576,66

1.648,33

26

1.447,66

1.520,04

1.592,43

1.664,81

27

1.462,14

1.535,24

1.608,35

1.681,46

28

1.476,76

1.550,60

1.624,43

1.698,27

29

1.491,53

1.566,10

1.640,68

1.715,26

30

1.506,44

1.581,76

1.657,09

1.732,41

21

1.073,77

1.127,46

1.181,14

1.234,83

22

1.084,50

1.138,73

1.192,96

1.247,18

23

1.095,35

1.150,12

1.204,88

1.259,65

24

1.106,30

1.161,62

1.216,93

1.272,25

25

1.117,37

1.173,23

1.229,10

1.284,97

26

1.128,54

1.184,97

1.241,39

1.297,82

27

1.139,83

1.196,82

1.253,81

1.310,80

28

1.151,22

1.208,79

1.266,35

1.323,91

29

1.162,74

1.220,87

1.279,01

1.337,15

30

1.174,36

1.233,08

1.291,80

1.350,52

Níveis de
Carreira

CARGOS

31
32
33
34
35
31
32

I
1.776,24
1.794,00
1.811,94
1.830,06
1.848,36
1.667,02
1.683,69

Referência
II
III
1.865,05
1.953,86
1.883,70
1.973,40
1.902,53
1.993,13
1.921,56
2.013,06
1.940,78
2.033,19
1.750,37
1.833,72
1.767,87
1.852,06

IV
2.042,67
2.063,10
2.083,73
2.104,57
2.125,61
1.917,07
1.936,24

33
34
35
31
32
33
34
35
31
32
33
34
35

1.700,53
1.717,53
1.734,71
1.521,51
1.536,72
1.552,09
1.567,61
1.583,29
1.186,11
1.197,97
1.209,95
1.222,05
1.234,27

1.785,55
1.803,41
1.821,44
1.597,58
1.613,56
1.629,69
1.645,99
1.662,45
1.245,41
1.257,87
1.270,45
1.283,15
1.295,98

1.955,61
1.975,16
1.994,91
1.749,73
1.767,23
1.784,90
1.802,75
1.820,78
1.364,02
1.377,66
1.391,44
1.405,35
1.419,41

Níveis de
Carreira

Motorista

Telefonista

Chefe. Ser. Gerais

Assist. Manut e Serviços
Aux. Serviços Gerais,
Auxiliar Operacional
Externo

1.870,58
1.889,29
1.908,18
1.673,66
1.690,39
1.707,30
1.724,37
1.741,61
1.304,72
1.317,76
1.330,94
1.344,25
1.357,69

ANEXO IV
ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO e PARLAMENTAR

Plenário
Mesa Executiva

11

Presidência
Assessoria Jurídica
Parlamentar

Controladoria Interna

Procuradoria
Jurídica

Gabinte da
Presidência

Diretoria de
Gestão Financeira

Diretoria de Gestão
Legislativa

Departamento
de Contabilidade
Departamento
de Tesouraria
Caixa

12

Departamento
de Gestão
Legislativa

Diretoria de Gestão
Administrativa

Departamento
de Recursos
Humanos

Departamento
de Informática
Audio/Video

Departamento
de Compras e
Licitações

Departamento
de Serviços
Administrativos
Setor de
Protocolo
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ORGANOGRAMA PARLAMENTAR

Plenário

Mesa Executiva
(6 Vereadores)

2º VicePresidência

1ª Secretaria

1º Vice-Presidente

Presidente

2ª Secretaria

3ª Secretaria

Gabinete de
Vereadores

Coordenador de
Gabinete
Parlamentar

Coordenador de
Gabinete
Parlamentar

Coordenador de
Gabinete
Parlamentar

Coordenador de
Gabinete
Parlamentar

Coordenador de
Gabinete
Parlamentar

Coordenador de
Gabinete
Parlamentar

Coordenadores de
Gabinetes
Parlamentares

Assessor de
Gabinete
Parlamentar

Assessores de
Gabinete
Parlamentar

Assessor de
Gabinete
Parlamentar

Assessor de
Gabinete
Parlamentar

Assessores de
Gabinete
Parlamentar

Assessores de
Gabinete
Parlamentar

Assessores de
Gabinetes
Paralamentares

ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO

Presidência

13
Assessoria
Jurídica
Parlamentar

Assessor Jurídico
Parlamentar

Controladoria Interna

Analista de
Controle Interno

Oficial
Administrativo

Procuradoria Jurídica

Advogado

Oficial Administrativo

Gabinte da Presidência

Assessor de Imprensa

Diretoria de Gestão Financeira
(Diretor)

Diretoria de Gestão Administrativa
(Diretor)

(Coordenador)

Departamento de
Compras e Licitações

Departamento de
Informática Audio/Video

(Chefe)

(Chefe)

Departamento de
Recursos Humanos
(Chefe)

Departamento de
Serviços Administrativos
(Chefe)

Departamento de
Contabilidade

Departamento de
Tesouraria Caixa

(Chefe)

(Chefe)

Diretoria de Gestão Legislativa
(Diretor)

Departamento de
Gestão Legislativa
(Chefe)

Assessor de Gabinete
da Presidência
Analista de Licitações

Analista de Sistemas

Analista de
Administrativo

Oficial Administrativo

Assistente Técnico

Auxiliar
Administrativo

Auxiliar
Administrativo

Operador de
Filmagens

Assistente Técnico

Oficial Adminisrativo

Auxiliar
Administrativo

Contadores

Analista Financeiro

Analista Legislativo

Assistente de
Contabilidade

Oficial Administrativo

Oficial Admistrativo

Assistente Técnico
Auxiliar
Administrativo

Auxiliar
Administrativo

Recepcionista
Telefonista

Assistente Técnico
Motorista

Chefe de Serviços
Gerais
Assistente de
Manutenção

Consultor Técnico

Técnico Legislativo

Auxiliar de Serviços
Gerais

Auxiliar Operacional
Externo

14

Auxiliar de Plenário
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ANEXO V
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: DESCRICAO DE CARGOS, LOTAÇÕES e
REQUISITOS MÍNIMOS
Art. 1º. São órgãos da Estrutura Organizacional da Câmara Municipal de Guarapuava:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Plenário;
Mesa Executiva;
Gabinete da Presidência;
Gabinetes dos Vereadores;
Assessoria Jurídica Parlamentar;
Procuradoria Jurídica;
Controladoria Interna;
Diretoria de Gestão Administrativa;
Diretoria de Gestão Financeira;
Diretoria de Gestão Legislativa;
SEÇÃO I
PLENÁRIO

O plenário, órgão soberano, tem função deliberativa, conforme regimento interno e Lei
Orgânica.
MESA EXECUTIVA
Art. 2º. A Mesa Executiva tem a composição determinada pela Lei Orgânica do
Município de Guarapuava e pelo Regimento Interno do Poder Legislativo, sendo:
Presidente, 1º Vice Presidente, 2ª Vice Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário e 3º
Secretário
Art. 3º. As atribuições da Mesa Executiva da Câmara Municipal 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. 4º. O Presidente é o representante legal da Câmara Municipal de Guarapuava,
judicial ou extrajudicialmente, competindo-lhe dirigir seus trabalhos legislativos e
serviços administrativos, bem como fiscalizar sua ordem e disciplina.
Art. 5º. 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
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DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Art. 6º. O Gabinete da Presidência, dirigido por ele próprio, com auxílio de seu
coordenador (a) de gabinete e demais componentes do seu staff político-administrativo,
compete à assistência 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 Legislativo e de
Administração da Casa.
Art. 7º. 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 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

DOS GABINETES DOS VEREADORES
Art. 8º. O Gabinete dos Vereadores, órgão da estrutura administrativa vinculado a
Presidência do Poder Legislativo, tem como atribuições de seus membros a
representação em qualquer foro ou instância da Câmara Municipal, nos feitos de que
ela participe.
Art. 9º. O Gabinete dos Vereadores terá a seguinte estrutura de cargos políticos, para
efeito de lotação:
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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 incompleto
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
SEÇÃO II
ASSESSORIA JURÍDICA
Art. 10º. A Assessoria Jurídica Parlamentar, órgão da estrutura administrativa
vinculado a Presidência do Poder Legislativo, equivalente a uma Diretoria, tem como
atribuições de seus membros a representação em qualquer foro ou instância da Câmara
Municipal, nos feitos de que ela participe.
Art. 11º. A Assessoria Jurídica Parlamentar terá a seguinte estrutura de cargos para
efeito de lotação:
Assessor (a) Jurídico (a) Parlamentar
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: graduação em Direito, regularmente 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

SEÇÃO III
PROCURADORIA JURÍDICA
Art. 12º. A Procuradoria Jurídica, órgão da estrutura administrativa vinculado a
Presidência do Poder Legislativo, equivalente a uma Diretoria, tem como atribuições de
seus membros a representação em qualquer foro ou instância da Câmara Municipal,
nos feitos de que ela participe.
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Art. 13º. A Procuradoria Jurídica terá a seguinte estrutura de cargos para efeito de
lotação:
Advogado (a)
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: graduação em Direito, regularmente 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
SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA
Art. 14º. A Controladoria Interna, vinculada a Presidência do Poder Legislativo, tem
como atribuições a execução, com autonomia, das funções de controle interno, nos
termos da legislação municipal, estadual e federal aplicável, a elaboração e manutenção
de manuais de procedimentos, a elaboração do programa permanente de auditagem e
correição interna.
Art. 15º. 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
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SEÇÃO V
DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Art. 16º. A Diretoria de Gestão Administrativa, vinculada a Presidência, tem como
atribuições a execução dos serviços e atividades Administrativas.
Art. 17º. 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 ou cursando.
Forma de provimento: provimento do cargo 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.
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 nomeação em
cargo comissão 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
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
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Departamento de Compras e Licitações
Chefe do Departamento de Compras e Licitações
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio ou cursando.
Forma de provimento: Cargo de provimento efetivo com nomeação em
cargo comissão 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: com formação superior completa nas áreas de
administração, ciências contábeis, direito, gestão comercial, gestão
financeira e gestão de políticas públicas.
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)
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Departamento de Serviços Administrativos
Chefe do Departamento de Serviços Administrativos
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio ou cursando.
Forma de provimento: Cargo de provimento efetivo com nomeação em
cargo comissão 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
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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: 05 (cinco) 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 de 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 (uma) vagas;
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
Chefe de Serviços Gerais
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: Ensino Médio.
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

21

13/06 a 15/06 de 2016, Veiculação 16/06/16

Ano XXII - Nº 1060

Boletim Oficial do Município - 33

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: 07 (sete) 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: 01 (uma) vaga;
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
IV)

Setor de Protocolo: Ao setor de protocolo, lotado dentro do
Departamento de Serviços Administrativos, compete toda a
sistematização
de
protocolamento
interno
e
externo,
de
correspondências, 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

V)
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Departamento de Informática, Áudio e Vídeo
Chefe do Departamento de Informática, Áudio e Vídeo
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio ou cursando.
Forma de provimento: Cargo de provimento efetivo com nomeação em
cargo comissão com Função Gratificada.
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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Analista de Sistemas
Número de Vagas: 02 (duas) vagas;
Requisitos mínimos: Graduação nas áreas de Informática, Análise de
Sistemas, Tecnologia de Informação e outras afins.
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
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.

SEÇÃO VI
DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA
Art. 18º. A Diretoria de Gestão Financeira, vinculada à Presidência, tem como
atribuições coordenar, orientar e controlar as atividades relacionadas ao processo
orçamentário, à contabilidade e à gestão dos serviços de tesouraria.
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Art. 19º. A Diretoria de Gestão Financeira terá a seguinte estrutura de cargos para efeito
de lotação:
Diretor de Gestão Financeira
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio ou cursando.
Forma de provimento: provimento do cargo em comissão.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I 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 superior e registro no Órgão de
Classe CRC.
Forma de provimento: Cargo Provimento em Comissão ou Cargo de
provimento efetivo com nomeação em cargo comissão 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 ciências 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 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

24

13/06 a 15/06 de 2016, Veiculação 16/06/16

II)

Ano XXII - Nº 1060

Boletim Oficial do Município - 36

Departamento de Tesouraria e Caixa
Chefe do Departamento de Tesouraria e Caixa
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio ou cursando.
Forma de provimento: Cargo de provimento efetivo com nomeação em
cargo comissão com Função Gratificada.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei.
Analista Financeiro
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: com graduação nas áreas de exatas e registro no
Órgão de Classe CRC.
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.

SEÇÃO VII
DIRETORIA DE GESTÃO LEGISLATIVA
Art. 20º. A Diretoria de Gestão Legislativa, órgão vinculada à Presidência, tem por
atribuições a conformação à técnica legislativa dos projetos de leis municipais, conforme
artigo 59, parágrafo único da Constituição Federal e Lei Complementar Federal 95/1998
e alterações, bem como, atribuições de iniciar, desenvolver 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 trabalhos 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 Câmara; dar a redação final aos projetos,
autógrafos, encaminhando nos prazos legais para sanção ou promulgação, implementar
outras atividades voltadas à regularidade e eficácia da atividade legislativa. Será
responsável ainda, pela alimentação e atualização de sistemas de bancos de dados de
todos os atos normativos municipais.
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Art. 21º. A Diretoria de Gestão Legislativa terá a seguinte estrutura de cargos para efeito
de lotação:
Diretor de Gestão Legislativa
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio completo ou cursando.
Forma de provimento: provimento do cargo 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
Chefe do Departamento Legislativo
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: ensino médio ou cursando.
Forma de provimento: Cargo de provimento efetivo com nomeação em
cargo comissão com Função Gratificada.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: A remuneração é a constante do Anexo I desta lei.
Principais atribuições: constante no Anexo VI desta Lei
Analista Legislativo
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Requisitos mínimos: com formação superior ou graduação completa nas
áreas de administração, ciências contábeis, direito, secretariado executivo,
gestão comercial, gestão financeira e gestão de políticas públicas.
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: formação em direito.
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: com formação superior ou graduação completa nas
áreas de administração, ciências contábeis, direito, secretariado executivo,
gestão comercial, gestão financeira e gestão de políticas públicas.
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
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
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
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ANEXO VI
Descrição de Atribuições
CARGO: ADVOGADO
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Advogado compete: efetuar levantamento de
processos judiciais; controlar e acompanhar ações em andamento; representar
a Câmara Municipal de Guarapuava em processos judiciais; acompanhar
publicações do Judiciário; controlar os prazos judiciais a serem cumpridos;
elaborar peças processuais, orientar e assessorar na realização de processos
administrativos, quando solicitado, analisar minutas de termos de compromissos
e responsabilidades, contratos, convênios e atos em geral de interesse do Poder
Legislativo local; analisar e dar parecer jurídico nos procedimentos licitatórios;
assessorar na elaboração de projetos de lei, decretos, resoluções, portarias, etc.,
quando o objeto possuir alta complexidade técnico-jurídica; o assessoramento,
direto ou indireto, de Comissões de caráter Administrativo, a supervisão, e
direção e das atividades da Procuradoria, quando designado; apresentar
informações, contraditório e recursos junto ao Tribunal de Contas do Paraná nos
processos de prestação de contas; executar outras tarefas correlatas ou
instituídas por ato legal da Câmara Municipal, inclusive aquelas indicadas na Lei
nº. 8.906/1994, que dispõe sobre o estatuto da advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB.
CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Analista Administrativo compete: elaborar e analisar
processos admissionais; folhas de pagamento; controles administrativos; aplicar
e fazer aplicar a legislação pertinente, inclusive prestando esclarecimentos aos
servidores sempre que demandado; promover a apuração do tempo de serviço
do pessoal para todo e qualquer efeito, fornecendo certidões e declarações
funcionais; providenciar os assentamentos da vida funcional e de outros dados
dos servidores da Câmara Municipal, supervisionando a organização e
atualização dos registros, controles e ocorrências de servidores e parlamentares,
bem como a preparação das folhas de pagamento e das responsabilidades
legais a ela inerentes, enviando-as para pagamento pela Diretoria de Gestão
Financeira; comunicar ao Diretor de Gestão Administrativa irregularidades que
se relacionem com a administração de pessoal da Câmara Municipal; fornecer,
anualmente, aos servidores e aos Vereadores, informações necessárias à
declaração de rendimentos de cada um deles; outras funções correlatas.
CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Analista de Controle Interno compete: efetuar
pesquisas, consultas, sobre legislação, entendimentos jurisprudenciais,
julgados, achados etc, repassando ao Coordenador para fins de orientação e
adoção de medidas; assessorar a Comissão de Controle Interno na elaboração
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de atas e demais emissões de recomendações, pareceres, etc; manter, manter
sob sua responsabilidade a guarda, organização e arquivamento dos históricos
relacionados ao desempenho das funções da Controladoria interna, Efetuar
consultas técnicas ao TCE/PR, via canal de comunicação ou consulta escrita,
nos termos regimentais, quando solicitado, visando amparo legal. Manter o
departamento atualizado com as decisões do TCE/PR, através de Instruções
Normativas e Acórdãos. Alertar formalmente o coordenador para que que
instaure a tomada de contas especial sempre que tomar conhecimento de
qualquer ocorrência que autorize o procedimento. Informar o coordenador
formalmente sobre a ocorrência de alguma irregularidade detectada. Prestar
informações ao público, quando solicitado; comunicar ao Presidente da Câmara
se o coordenador não tomar providências legais cabíveis, quando assim
entendidas.
CARGO: ANALISTA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Ao ocupante do cargo de Analista de Licitações e Contratos compete:
organizar os diplomas legais e normas aplicáveis a licitações e compras; o
cadastro de fornecedores de bens e materiais e de prestadores de serviços; a
elaboração dos instrumentos convocatórios de licitações; publicações, a
instrução dos processos licitatórios; verificar e acompanhar o registro de preços
praticados em relação a materiais e serviços a ser realizado pela Diretoria de
Gestão Administrativa; elaborar as justificativas legais nos casos de dispensa e
inexigibilidade de licitação estendendo-se a todos os procedimentos necessários
para a formalização dos processos licitatórios, até a efetiva homologação,
adjudicação e contratação, mantendo arquivados todos os processos de licitação
e de dispensa, bem como cópia de todos os contratos firmados pela Câmara
Municipal; assessorar a Comissão de Licitações no desempenho de suas
funções regulares; alimentar os sistemas de informática disponíveis, bem como
o site do Tribunal de Contas, portal da transparência, cumprir e fazer cumprir as
determinações emanadas dos superiores, bem como desempenhar outras
funções que lhe forem regularmente atribuídas.
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Analista de Sistemas compete: Desenvolver trabalhos
de natureza técnica inerente a área; desenvolvimento de sistemas e manutenção
nos sistemas de informação; administrar banco de dados; disseminar recursos
de software e hardware voltados ao tratamento de informações como a
comunicações de dados em ambiente interconectados; criar e manter atualizada
a pagina oficial da Câmara (website); implantar e manter atualizadas as contas
de e-mails institucionais; prestar suporte técnico e metodológico, tais como
formatação de equipamentos, instalação de drives e sistemas, gerenciamento,
atualização e alimentação do portal da transparência entre outras funções
correlatas.
CARGO: ANALISTA FINANCEIRO
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Ao ocupante do cargo de Analista Financeiro compete: elaborar sob orientação,
planos iniciais de organização orçamentária/financeira, boletins gerenciais,
formulários, relatórios nas áreas financeira/administrativa; digitar processos;
promover cadastramento de fornecedores; elaborar métodos de arquivo;
proceder a tramitação de processos; atuar, auxiliar na gestão de tesouraria e
caixa, assinar se for assim determinado os cheques de emissão da tesouraria
em conjunto com a presidência, atender ao público em geral e outras funções
correlatas ao cargo.
CARGO: ANALISTA LEGISLATIVO
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Analista Legislativo compete: a conformação à
técnica legislativa os projetos de leis municipais, decretos, resoluções, portarias,
etc conforme artigo 59, parágrafo único da Constituição Federal e lei
complementar Federal 95/1998 e alterações; será responsável ainda, pela
alimentação e atualização de sistemas de bancos de dados de todos os atos
normativos municipais, seja perante o Portal da Transparência ou nos sistemas
internos de atos legislativos; Zelar pela técnica legislativa, sendo o responsável
por todas as inclusões de pautas e ordem formal e material dos processos
legislativos, visando adequação a norma; Efetuar e auxiliar nos serviços e rotinas
administrativas inerentes aos trabalhos realizados pela Secretaria Geral da
Câmara Municipal de Guarapuava; Prestar atendimento e esclarecimentos ao
público interno e externo; redigir e revisar atas, projetos, requerimentos, ofícios
e leis; revisar textos com acurácia; instruir o processo legislativo observando
prazos, normas e procedimentos legais vinculados a Lei Orgânica, Regimento
Interno e demais legislação pertinentes; organizar, classificar, registrar,
selecionar, redigir, catalogar, arquivar processos, textos, ofícios e documentos
em geral; manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores
da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência,
preservando o sigilo das informações; monitorar e desenvolver as áreas de
protocolo e serviços de postagem; executar outras atividades correlatas.
CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Assistente Técnico compete: elaborar sob orientação,
planos iniciais de organização, manuais de serviço, boletins, formulários,
relatórios nas áreas legislativas, financeiras e administrativas das Diretorias e
departamentos internos do Poder Legislativo digitar processos; efetuar
pagamentos de fornecedores e em instituições bancárias; promover
cadastramento de bens patrimoniais; documentos históricos; promover
pesquisas sociais; elaborar métodos de arquivo; proceder à tramitação e
distribuição de processos; atender ao público em geral, outras funções correlatas
ou determinadas.
CARGO:
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ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Assessor de Gabinete, compete: desempenhar
funções internas e externas, segundo diretrizes e orientação superior do
vereador responsável ou superior; minutar projetos de lei, resoluções, emendas
parlamentares e as respectivas justificativas, encaminhando os mesmos ao
Departamento legislativo para a correta formatação e inserção nos sistemas
legislativos, visando a tramitação legal; executar trabalhos de redação e resumo
de acompanhamento de reuniões e comissões; auxiliar na realização de
pesquisas, estudos e elaboração de informações de interesse do Gabinete;
elaborar pedidos de informação e respectivas repostas, colaborar na
organização de audiências públicas ou reuniões que devam ser promovidas pelo
Vereador; auxiliar nos processos legislativos de interesse e autoria do gabinete,
tais como requerimentos, projetos de leis, correspondências, atendimento ao
público, e outras funções correlatas de assessoramento, entre outras,
desempenhar funções internas e externas, seguindo orientação superior; efetuar
serviços de recepção no gabinete da presidência; redação, digitação,
organização de arquivos , indicações e pedidos do presidente na qualidade de
vereador; expedir convites e anotar todas a providências necessárias ao
assessoramento formal do parlamentar; promover o registro de nome e endereço
completo de autoridades, lideranças e cidadãos de interesse do vereador.
§ 1º. As atividades externas realizadas pelos assessores lotados nos respectivos
Gabinetes deverão ser controladas por meio de apresentação de justificativa
própria, contendo data, horário, local, tempo de permanência e assunto tratado,
que deverá ser validada pelo Vereador e ou/ superior e entregue ao setor de
Recursos Humanos, com anuência do Vereador, no prazo de até 03 (três) dias
úteis da ocorrência, para fins de justificação de ausência do servidor do local de
trabalho.
§ 2º. Todas as atividades do Gabinete serão de responsabilidade exclusiva do
Vereador, inclusive aquelas realizadas em expediente externo, observadas as
disposições legais.
§ 3º O controle dos horários e atividades externas dos assessores de gabinetes
é de responsabilidade exclusiva dos vereadores (as).
CARGO: ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Assessor (a) de Gabinete da Presidência compete:
desempenhar funções administrativas internas e externas, seguindo orientação
superior; efetuar serviços de recepção no gabinete da presidência; redação,
digitação, organização de arquivos, elaborar correspondências oficiais,
correspondências internas da presidência, expedir convites, agendar reuniões
da presidência, cuidar da agenda do presidente, organizar eventos oficiais,
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juntamente com o Coordenador, adotando todas as providências legais
necessárias, auxiliar no desempenho de todas as atividades do presidente.
CARGO: ASSESSOR DE IMPRENSA DA PRESIDÊNCIA
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Assessor (a) de Imprensa da Presidência compete:
tem como função o assessoramento à Presidência e demais membros da Mesa
Executiva quanto à divulgação, pelos meios de comunicação, de atividades
internas e externas da Câmara Municipal de Guarapuava, e a ele compete
promover a realização das atividades de comunicação do Poder Legislativo,
dirigindo e supervisionando o sistema de divulgação de informações acerca dos
serviços do Legislativo Municipal; apreciar as relações existentes entre a Câmara
Municipal de Guarapuava e o público em geral, propondo medidas para melhorálas; alimentar as informações junto ao Site da Câmara Municipal,
responsabilizando-se por sua atualização; promover a organização de arquivos
de recortes de jornais relativos a assuntos de interesse do Poder Legislativo;
providenciar a cobertura jornalística das atividades e de atos de caráter público
da Câmara de Vereadores; providenciar junto à imprensa, a publicação,
retificação e revisão dos atos da Câmara Municipal; coordenar e acompanhar a
produção e divulgação de informações e respostas aos órgãos de imprensa
sobre serviços da Câmara Municipal que sejam de interesse público e ou da
própria Câmara Municipal; acompanhar as demandas dos diversos veículos de
comunicação, informando ao Diretor de Comunicação Social assuntos de
interesse da Câmara Municipal; manter-se atualizado quanto às ações e atos
implementadas pelos diversos órgãos e Gabinetes dos Vereadores da Câmara
Municipal; produzir textos-base (release) para envio ao meios de comunicação;
organizar coletivas de imprensa para toda a Câmara Municipal; planejar metas,
ações e custos para a promoção da comunicação; coordenar o trabalho de
clipagem em meios impressos e audiovisuais, das ações da Câmara Municipal,
acompanhando os efeitos destas ações na comunidade; coordenar o trabalho de
fotografia e imagens da Câmara Municipal; auxiliar no desenvolvimento do Canal
Legislativo, elaborando a sua programação; bem como produzir programas e
entrevistas em áudio e vídeo; elaborar relatório com informações das atividades
de seu Departamento e exercer outras atividades correlatas.
CARGO:
ASSESSOR DE MESA EXECUTIVA
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Assessor de Mesa Executiva compete: desempenhar
funções administrativas junto à 1ª secretaria; efetuar o controle de frequência
dos parlamentares junto as sessões, encaminhando ao Departamento de
Recursos Humanos as faltas e/ou justificativas, para fins de lançamento em folha
de seus subsídios; auxiliar na organização da ordem do dia e tramitação de
matérias em plenário; acompanhar na elaboração das atas, elaborar a lista de
inscrição dos oradores nas sessões, zelar pelo cumprimento dos expedientes da
Mesa e exercer outras atividades correlatas.
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CARGO: ASSESSOR JURÍDICO PARLAMENTAR
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Assessor Jurídico Parlamentar, compete: cargo de
provimento em comissão, regularmente inscrito na OAB, tem como atribuições
atender e prestar assessoramento ao Presidente, à mesa Executiva e demais
Vereadores do Poder Legislativo, no âmbito administrativo, legislativo e jurídico,
emitir pareceres e interpretações legais, bem como emitir pareceres técnicos e
interpretações da legislação municipal, estadual e federal; auxiliar na revisão e
alterações da Legislação Municipal e no Regimento Interno deste Poder, quando
assim for proferido e/ou preterido a realizar; auxiliar nas informações a serem
prestadas em mandados impetrados contra atos da presidência; auxiliar na
redação de ofícios de resposta de informações exaradas pela presidência;
preparar informações a serem prestadas em mandados impetrados contra atos
da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Guarapuava; observar nos
pareceres as normas federais e estaduais que possam ter implicações na
legislação local, à medida que forem sendo expedidas e prestar orientação
quanto à adaptação destas; acompanhar as sessões plenárias do Poder
Legislativo orientando a presidência, mesa executiva e demais vereadores
quanto a interpretação e correta aplicação da Lei Orgânica Municipal e
Regimento Interno, orientar as comissões parlamentares. Excepcionalmente,
quando for solicitado, estudar, revisar e emitir pareceres sobre minutas de
contratos administrativos e editais de licitações, orientar quanto ao aspecto
jurídico, nos processos administrativos e sindicâncias instauradas pela
presidência do Poder Legislativo; assessorar e auxiliar nos trabalhos gerais do
Departamento Jurídico.
CARGO: ASSISTENTE DE CONTABILIDADE
Ao ocupante do cargo de Assistente de Contabilidade compete: Auxiliar e
assessorar na redação, revisão, cálculos, digitação e lançamento de
documentos contábeis diversos tais como empenho prévio, pagamento e
liquidação contábil, operando equipamentos; promover a classificação das
despesas analisando a natureza das mesmas para apropriar custos de bens e
serviços, promover a organização e o arquivamento de documentação contábil,
desempenhar ainda outras funções correlatas ao cargo.
CARGO: ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Assistente de Manutenção e Serviços compete:
execução e manutenção de serviços de alvenaria, carpintaria e marcenaria tais
como: instalação, reparo, substituição e limpeza de peças e componentes; atuar
na conservação de paredes, fachadas, telhados e pisos; recuperar e
impermeabilizar superfícies e aplicar revestimentos diversos; executar pequenos
reparos hidráulicos, elétricos, pinturas; consertos e ajustes em forros, divisórias,
portas e janelas, reparos em pisos e assoalhos; consertar móveis em geral;
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executar pinturas internas e externas; executar pequenos reparos. Executar
outras atividades correlatas.
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo compete: Auxiliar os setores
da Câmara Municipal, realizando serviços administrativos diversos relacionados
às Diretorias de Gestão, digitar textos, ofícios, atas, circulares, memorandos;
auxiliar em projetos e eventos; atender telefones; efetuar registros,
preenchimento de fichas, arquivo e cadastro de documentos; atender ao público
em geral; protocolar, dar a destinação correta, recebendo, entregando e
controlando toda a correspondência e processos internos e externos, efetuar
fotocópias e encadernações, atender o público em geral, entre outras funções
correlatas ou a serem definidas.
CARGO: AUXILIAR DE PLENÁRIO
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Auxiliar de Plenário compete: digitar textos, ofícios,
atas, circulares, memorandos; auxiliar em projetos e eventos; atender telefones;
efetuar registros, preenchimento de fichas, arquivo e cadastro de documentos;
participar nas sessões ordinárias e extraordinárias auxiliando a Mesa Diretiva;
colher assinaturas na lista de presença dos senhores vereadores; protocolar e
encaminhar documentos; auxiliar nas recepções de autoridades e convidados às
sessões; auxiliar no atendimento do público em geral entre outras.
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Principais atribuições:
A ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais compete: promover a
higienização de mobiliários, equipamentos, pisos, 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, executar outras
tarefas correlatas.
CARGO:
AUXILIAR OPERACIONAL EXTERNO
Principais atribuições:
A ocupante do cargo de Auxiliar Operacional Externo compete: executar os
serviços de plantio, replantio, e poda de gramas; plantio e replantio de
ornamentais; poda de árvores, arbustos e afins; limpeza e 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; verificar o
regular funcionamento de iluminação externa, cadeados, fechaduras, lâmpadas
externas, fazendo as substituições, outras tarefas correlatas.
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CARGO: CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Chefe de Serviços Gerais compete: supervisionar
atividades relacionadas à manutenção predial, de carpintaria e de marcenaria,
realizar o acompanhamento de serviços de manutenção em geral como limpeza,
hidráulica, elétrica, jardinagem e almoxarifado, verificar o regular funcionamento
interno de alarmes, cadeados, fechaduras, lâmpadas, fazendo as substituições,
executar outras atividades correlatas
CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Chefe do Departamento de Contabilidade
regularmente inscrito junto ao CRC – Conselho Regional de Contabilidade
compete: coordenar, programar, implantar e controlar procedimentos nas áreas
de contabilidade, orçamento e prestação de contas da Câmara Municipal de
Guarapuava, podendo assinar e responder tecnicamente pela contabilidade do
Poder Legislativo do Município junto ao Tribunal de Contas do Estado e demais
órgãos necessários.
CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo efetivo de Chefe do Departamento de Licitações e
Contratos compete: chefiar os trabalhos de seus subordinados; efetuar
levantamento de preços, orçamentos, compras, serviços e obras, prestando
subsídios para elaboração legal dos processos de compras, seja na forma direta,
licitatória ou nos casos de dispensa e inexigibilidade; manter contato direto com
setor de contabilidade, visando a prévia informação orçamentaria e de
disponibilidade financeira, para o fim de elaboração correta do procedimento de
compras, outras funções correlatas ou determinadas.
CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Chefe do Departamento de Informática, Áudio e
Vídeo, compete: coordenar, orientar e controlar as atividades relacionadas ao
processo de informatização, bem como o adequado uso das ferramentas de
tecnologia da informação; elaborar planos e projetos para a implantação de
sistemas de informação; desenvolver sistemas informatizados e administrar
ambiente informatizado; prestar suporte em sistemas informatizados,
administrados pela Instituição;
elaborar documentação para ambiente
informatizado; estabelecer e divulgar padrões para ambiente informatizado;
orientar, coordenar e controlar projetos em ambiente informatizado; pesquisar
tecnologias em informática; exercer e acompanhar atividades de
assessoramento técnico e supervisão em projetos de sistemas de informação;
executar atividades de processamento de dados; proporcionar esquemas de
backups eficientes, bem como esquemas de recuperação e segurança, em caso
de falhas operacionais e sinistros; oferecer treinamento e reciclagem aos
35

13/06 a 15/06 de 2016, Veiculação 16/06/16

Ano XXII - Nº 1060

Boletim Oficial do Município - 47

servidores usuários do sistema; supervisionar os serviços de implantação,
atualização, supervisão e manutenção da rede do sistema, bancos de dados e
arquivos, dentre outros serviços de suporte técnico e de supervisão; estabelecer
intercâmbios, com órgãos de pesquisa ou detentores de informações, que
possam ser de interesse da Câmara Municipal; Áudio/Vídeo - programar,
organizar e otimizar a utilização dos equipamentos de áudio e vídeo, com vistas
a atender aos serviços da Câmara Municipal; dirigir a execução dos serviços de
áudio e vídeo, seu planejamento e operação; responsabilizar-se pela seleção e
adequação de sistemas áudio e vídeo, acompanhando sua implantação;
responsabilizar-se pela seleção de programas e equipamentos de áudio e vídeo
da Câmara de Vereadores; supervisionar os trabalhos de gravação, operação e
controle dos serviços em execução; identificar, com o apoio do Departamento de
Recursos Humanos, as necessidades de treinamento do pessoal em informática,
áudio e vídeo e cinematografia; estudar normas internas e orientar todas as
unidades da Câmara Municipal, no que diz respeito aos procedimentos
cinematográficos; providenciar e acompanhar os reparos que se fizerem
necessários nos equipamentos de áudio e vídeo; dirigir os serviços da estrutura
de áudio e vídeo, providenciando e controlando o acesso por usuários internos
e externos; supervisionar o atendimento aos usuários internos e externos,
quanto ao uso dos equipamentos de áudio e vídeo disponíveis na Câmara
Municipal; definir e implementar política de segurança de dados nos
equipamentos de áudio e vídeo da Câmara Municipal; manter-se atualizado
quanto à evolução da tecnologia de áudio e vídeo e cinematografia, visando à
utilização de novos recursos; exercer outras atividades correlatas.
CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Chefe do Departamento de Recursos Humanos
compete: cumprir e fazer cumprir as determinações regulamentares emanadas
da Presidência; manter cadastro dos funcionários da Câmara Municipal de
Guarapuava, bem como dos Vereadores; elaborar os atos relativos à admissão,
readmissão, aproveitamento, posse, exercício, remoção, transferência,
substituição e demissão do pessoal, etc.; verificar, quando da admissão de
pessoal, a regularidade dos documentos exibidos; atribuir número de matricula
e expedir carteira de identidade funcional aos servidores, bem como aos
Vereadores; orientar os funcionários da Câmara Municipal, quando se fizer
necessário, com referência aos atos ou normas de pessoal baixado pela Mesa
Executiva; supervisionar o registro de freqüência dos funcionários da Câmara
Municipal, de conformidade com o cartão-ponto digital; supervisionar a
elaboração das folhas de pagamento, mensalmente, dos funcionários da
Câmara Municipal, bem como a respectiva ficha financeira; supervisionar a
elaboração das folhas de subsídios dos Vereadores, bem como a respectiva
ficha financeira; organizar, de conformidade com as instruções da Presidência,
a escala de férias dos funcionários da Câmara Municipal, as quais, dentro do
possível, deverão coincidir com os períodos de recesso legislativo ou quando
coletivas determinadas pela Presidência; informar os processos administrativos,
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quando solicitada; efetuar e controlar o desconto das consignações nas folhas
de pagamento, quando devidamente autorizado; extrair certidões referentes a
assentamentos dos servidores da Câmara; manter controle e verificação do uso
do relógio de ponto digital; elaborar instruções e programas de concurso para o
provimento de cargos da administração e manter arquivo organizado dos
concursos efetuados; supervisionar a remessa de informações ao Tribunal de
Contas do Estado, através de sistema próprio daquele Órgão; apostilar os títulos
de nomeação dos funcionários, bem como os de posse dos Vereadores; outras
funções que lhe forem atribuídas.
CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Chefe do Departamento de Serviços
Administrativos compete: o cadastro de fornecedores de bens e materiais e de
prestadores de serviços, enquanto não houver provimento do cargo de Analista
de Licitações e Contratos; o acompanhamento e registro de preços praticados
em relação a materiais e serviços; cumprir e fazer cumprir as determinações
emanadas da Presidência, manter cadastro, registro e controle atualizados dos
bens móveis e imóveis do Legislativo; proceder regularmente à verificação dos
móveis, utensílios e maquinários, quanto à sua permanência nos órgãos para os
quais estiverem carregados, corrigindo as irregularidades encontradas; proceder
regularmente à verificação do estado de conservação, funcionamento e
utilização dos móveis, máquinas e utensílios do Legislativo, providenciando, de
imediato, perante a Diretoria de Gestão Administrativa, as medidas que se
fizerem necessárias para reparações ou substituições; receber, cadastrar e fazer
o acompanhamento mensal dos bens de consumo destinados às atividades
institucionais, quanto à sua utilização e destinação; exigir a devolução de
materiais, quando fornecidos em caráter de substituição; promover aquisição de
material, mediante solicitação, de conformidade com as normas vigentes; manter
coordenação com os demais órgãos da Administração da Casa, para efeito de
levantamento das necessidades de material de consumo ou de expediente;
organizar, regularmente, relação do material necessário à reposição de
estoque; coordenar os trabalhos de manutenção e controle da portaria;
atendimento ao público, recepção, credenciamento, controle, freqüência e
encaminhamento de pessoas; recebimento, ordenação, classificação e
encaminhamento de correspondências, jornais, revistas e publicações recebidos
e a serem encaminhados; atendimento ao plenário e galeria de visitantes, aos
gabinetes, repartições administrativas; controle e vigilância das dependências
internas e externas do Legislativo; zelar pela ordem e segurança da Casa,
sobretudo no decorrer das sessões; desempenhar outras funções que lhe forem
regularmente atribuídas pela Diretoria de Gestão Administrativa; zelar pela
manutenção, conservação e recuperação dos veículos do Poder Legislativo;
responsabilizar-se pelo controle, guarda e uso adequado dos equipamentos,
ferramentas, utensílios e demais produtos utilizados nos respectivos serviços;
manter limpo e organizado o recinto do setor; requisitar o material necessário ao
desempenho das atribuições do setor; manter contato com empresas
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prestadoras de serviços, com vistas à manutenção, conservação e recuperação
dos veículos e demais equipamentos, ferramentas e utensílios utilizados nos
respectivos serviços, sempre que solicitado pela respectiva chefia; controlar e
fiscalizar a execução dos contratos celebrados pela Câmara, na área de sua
competência, sob o aspecto do cumprimento dos serviços contratados; manter
sistema de controle mensal do uso e da manutenção dos veículos, através de
planilhas próprias e também de conformidade com outras determinações
emanadas da respectiva chefia; elaborar e expedir relatório mensal quanto à
utilização
dos
veículos
do
Poder
Legislativo,
discriminando,
pormenorizadamente, os atendimentos realizados, os nomes dos vereadores,
servidores ou setores atendidos, o motivo da utilização e sua duração,
quilometragem percorrida, consumo de combustível, média de consumo, etc.;
promover a lavratura de termos de ocorrência e, quando necessário, solicitar a
abertura de procedimentos destinados a apurar responsabilidades quanto ao uso
irregular e indevido dos veículos e danos eventualmente provocados nos
mesmos, por parte de seus condutores ou usuários; designar, mediante termo
especifico o motorista responsável por cada veículo; promover a identificação
dos veículos do Poder Legislativo, nos termos da legislação pertinente; cumprir
e fazer cumprir as determinações regularmente emanadas da respectiva chefia,
zelar pela manutenção, conservação e recuperação do edifício do Poder
Legislativo, de suas instalações, mobiliário e equipamentos, excetuados os bens
e serviços em garantia, os que exijam mão-de-obra técnica ou especializada
para sua recuperação e/ou aqueles que forem objeto de contratação especifica
por meio de licitação; responsabilizar-se pelo controle, guarda e uso adequado
dos equipamentos, ferramentas, utensílios e produtos utilizados nos serviços da
Câmara; manter limpo e organizado o recinto do setor; manter contato com
empresas prestadores de serviços, com vistas à manutenção e conserto de
máquinas, móveis e equipamentos, sempre que solicitado; controlar e fiscalizar
a execução dos contratos celebrados pela Câmara, na área de sua competência,
sob o aspecto do cumprimento dos serviços contratados, sempre que
requisitado; manter sistema de controle da utilização do Plenário e das salas de
reuniões da Câmara; hastear e arriar as bandeiras; realizar o deslocamento dos
bens móveis e utensílios entre as dependências da Casa; coordenar os serviços
de copa no atendimento ao Plenário, Gabinetes e órgãos internos da Câmara
Municipal de Guarapuava; atividades de controle do consumo e a
responsabilidade da guarda dos materiais de limpeza e conservação colocados
à disposição da unidade; limpeza e conservação dos móveis e demais setores,
utensílios e materiais vinculados às atividades institucionais da Câmara
Municipal; desempenhar outras funções regulamentares que lhe forem
atribuídas.
CARGO: CHEFE DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CAIXA
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Chefe do Departamento de Tesouraria e Caixa
compete: coordenar, programar, implantar e controlar procedimentos nas áreas
de contas a receber, contas a pagar e a gestão da disponibilidade da Câmara
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Municipal de Guarapuava, promover o recebimento das importâncias devidas à
Câmara Municipal; efetuar o pagamento da despesa, de acordo com as
disponibilidades de numerário; promover a guarda e conservação dos dinheiros
e valores da Câmara Municipal; requisitar talões de cheques aos bancos;
incumbir-se dos contatos com estabelecimentos bancários, em assuntos de sua
competência visando a instituição de pagamento e ou transferências eletrônicas;
determinar a preparação dos cheques para os pagamentos autorizados;
promover a publicação, diariamente, do movimento de caixa do dia anterior;
promover o registro dos títulos e valores sob sua guarda e providenciar depósitos
nos estabelecimentos de crédito; determinar o recebimento de suprimentos de
numerários, necessários aos pagamentos de cada dia, mediante cheques ou
ordens bancárias; providenciar o recolhimento das contribuições previdenciárias
dos servidores da Câmara Municipal; providenciar o recolhimento do imposto de
renda, incidente na fonte, sobre os rendimentos pagos a qualquer título aos
Vereadores, aos servidores da Câmara de Municipal e a terceiros; exercer
outras atividades correlatas.
CARGO: CHEFE DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Chefe de Departamento Legislativo compete: em as
atribuições a conformação à técnica legislativa os projetos de leis municipais,
conforme artigo 59, parágrafo único da Constituição Federal e lei complementar
Federal 95/1998 e alterações; será responsável ainda, pela alimentação e
atualização de sistemas de bancos de dados de todos os atos normativos
municipais, enquanto não houver o provimento do cargo efetivo de Analista
Legislativo. Compete ainda desempenhar todos os passos do processo
legislativo relativos à tramitação de propostas de emendas à Lei Orgânica do
Município, de projetos de leis, de resolução e de decreto legislativo; auxiliar na
elaboração da redação final dos projetos; controlar os prazos para sanção ou
promulgação; manter o arquivo de leis, de emendas à Lei Orgânica do Município,
de resoluções e de decretos legislativos com todos os documentos do processo
legislativo do ano corrente; formatar o texto final de leis promulgadas, de
emendas à Lei Orgânica do Município, de resoluções e de decretos legislativos,
encaminhando-os para promulgação ao Órgão Oficial, com cópia para o
Executivo; controlar o prazo para publicação e conferir o texto de atos legislativos
no Órgão Oficial do Município; disponibilizar a íntegra de leis, de emendas à Lei
Orgânica, de resoluções e de decretos legislativos a serem disponibilizadas no
site do Poder Legislativo na internet pelo Departamento de Informática - Áudio e
Vídeo, com a formatação adequada para visualização; receber vetos aos
projetos de leis encaminhá-los para tramitação e controlar o prazo; manter
arquivo auxiliar contendo documentos referentes às comissões, aos conselhos
e aos órgãos criados por leis especiais com representação da Câmara (leis,
decretos, ofícios e outros) e alimentar o respectivo cadastro no Sistema
Informatizado (com controle de mandatos); apoiar a realização das sessões
ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais, elaborando as pautas,
fornecendo todos os documentos necessários e/ou solicitados em Plenário,
39

13/06 a 15/06 de 2016, Veiculação 16/06/16

Ano XXII - Nº 1060

Boletim Oficial do Município - 51

acompanhar à discussão das matérias, dar encaminhamento e alimentar o
sistema informatizado de acordo com o despacho da Mesa.
CARGO: CONTADOR
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Contador compete: Observando a Lei 4320/64 e a LC
101/2000 entre outras, coligir e preparar dados financeiros; efetuar lançamentos
dos documentos de despesa e receita; organizar demonstrativos e relatórios
contábeis; efetuar o fechamento de balanços; avaliação de despesas com
pessoal entre outras; redigir, revisar, calcular, digitar documentos contábeis
diversos, operando equipamentos; promover prestações de contas junto ao
Tribunal de Contas do Paraná; classificar as despesas analisando a natureza
das mesmas para apropriar custos de bens e serviços e assinar e responder
tecnicamente pela área contábil da Câmara Municipal de Guarapuava.
CARGO: CONSULTOR TÉCNICO
Principais atribuições:
Ao ocupante de cargo de Consultor Técnico compete: emitir pareceres nos
assuntos específicos de ordem legal e constitucional relativos aos processos
legislativos que tramitam nas Comissões de Justiça e Redação; de Finanças e
Orçamento; de Obras e Serviços Públicos; de Saúde, Educação e Assistência
Social; de Agricultura e Defesa do Meio Ambiente e de Defesa do Consumidor e
outras afins, e de representação de conformidade com os arts. 28 e 29 da Lei
Orgânica Municipal; desenvolver relatórios de trabalhos das Comissões
Permanentes e Especiais; elaborar estudos no âmbito dos processos legislativos
que tramitaram nas Comissões; estar disponíveis as demandas das Comissões
Permanentes e Especiais; demais atividades correlatas.
CARGO: COORDENADOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Coordenador (a) de Gabinete da Presidência
compete: a administração, direção, orientação, controle, promoção e fiscalização
das atividades inerentes ao Gabinete da Presidência; a manutenção do controle
dos expedientes em tramitação no Gabinete; o recebimento, a distribuição e o
encaminhamento de correspondência, ordens de serviços e demais trabalhos
para execução; a supervisão da devida ordem no arquivo da Presidência; o
encaminhamento ao protocolo, para distribuição, da documentação devidamente
despachada; a recepção de autoridades e demais convidados e respectiva
condução ao Presidente, sobretudo quando da realização de atos solenes.
CARGO: COORDENADOR DE GABINETE PARLAMENTAR
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Coordenador (a) de Gabinete Parlamentar compete:
coordenação e supervisão dos serviços internos e externos do gabinete
parlamentar, redação e encaminhamento de processos legislativos de interesse
e autoria do gabinete para o Departamento legislativo para adequação final;
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redação, tais como requerimentos, projetos de leis, correspondências,
atendimento ao público, agendamento de reuniões, arquivamento de
documentos e correspondências internas e externas, desempenhar funções
internas e externas; prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador
junto ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e pesquisas
para subsidiar assessoramento no exame de proposições e expedientes em
geral que passem pela apreciação do Vereador; efetuar e elaborar trabalhos
relacionados com o serviço e a assistência às bases, de interesse do Vereador;
sugerir assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer atividades
de divulgação dos trabalhos realizados e relações públicas do Vereador;
controlar a assiduidade e frequência ao trabalho dos assessores lotados no
respectivo gabinete, bem como as atividades por eles realizadas; supervisionar,
coordenar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo o ajuste
das atividades ao plano de ações, atividades e programas.
CARGO: DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Diretor de Gestão Administrativa compete:
superintender, orientar, dirigir, controlar e coordenar as atividades dos
departamentos e serviços integrantes da estrutura da Diretoria de Gestão
Administrativa; o desenvolvimento de esforços para que as atividades sob sua
direção realizem suas competências e funções mediante projetos previamente
aprovados, destacando a relação custo/beneficio de seus atos administrativos,
cumprindo os princípios estabelecidos pelo artigo 37 da Constituição Federal;
determinar estudos e, com base neles, propor ao Chefe do Departamento de
Recursos Humanos medidas de aprimoramento dos serviços e atuações de
competência da Diretoria de Gestão Administrativa e seus órgãos subordinados;
expedir autorização para a instauração dos processos licitatórios e de aquisição;
exigir relatório de conservação geral e de veículos com demonstração estatística
mensal, quadrimestral e anual e outros dados que se fizerem necessários; relatar
ao Presidente o desempenho global das atividades e serviços sob a
responsabilidade da Diretoria de Gestão Administrativa e seus órgãos
subordinados; coordenar o atendimento à central telefônica; o atendimento ao
sistema de ramais, efetivação de ligações e transferências de chamadas; o
atendimento, registro e controle de ligações e chamadas interurbanas; o
atendimento ao sistema de fac-símile; o cadastramento e controle da agenda
telefônica e de fac-símile; executar atividades correlatas.
CARGO: DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Diretor de Gestão Financeira compete: tem as
atribuições de planejamento, coordenação e supervisão dos trabalhos de
elaboração orçamentária, bem como de acompanhamento e controle de sua
execução; a execução das atividades de supervisão, análise e certificação da
exatidão, integridade e autenticidade dos atos e fatos contábeis e seus registros;
execução das atividades pelo controle interno da Câmara Municipal; a execução
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das atividades de orientação e acompanhamento dos serviços de escrituração e
registros contábeis; a execução das atividades de orientação e
acompanhamento dos serviços de recebimento, pagamento, assinar quando
determinado conjuntamente com o Presidente do Poder Legislativo os cheques
de emissão da tesouraria, averiguar a guarda e movimentação dos valores
monetários da Câmara Municipal;
CARGO: DIRETOR DE GESTÃO LEGISLATIVA
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo de Diretor de Gestão Legislativa compete: participar da
análise dos fatos políticos; com o concurso do Departamento Legislativo e
Secretaria Geral, elaborar, orientar, coordenar e dirigir a formação, o
desenvolvimento e a conclusão dos processos das propostas de leis, decretos
legislativos e resoluções; o aprestamento de substitutivos, emendas,
requerimentos em geral e indicações, submetendo-os à consideração do
Presidente, para integrarem a pauta da Ordem do Dia das sessões; coordenar
as funções de apoio às Comissões Permanentes, às Comissões Temporárias e
Grupos de Trabalho Administrativos, cumprir e fazer cumprir as determinações
superiores; firmar os documentos expedidos pela Diretoria em favor dos demais
organismos da Casa; assessorar o Presidente, a Mesa Executiva, as Comissões,
os Vereadores; executar tarefas correlatas.
CARGO: MOTORISTA
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo efetivo de Motorista compete: dirigir veículos automotores
a qualquer ponto da área urbana e em viagens estaduais; manter o veículo sob
sua responsabilidade, e em perfeitas condições de higiene e conservação;
auxiliar no carregamento e descarregamento de materiais e documentos;
preencher formulários de controle, registrando quilometragem, horários de saída
e retorno e locais percorridos, entre outras.
CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO
Principais atribuições:
Ao Oficial Administrativo, compete: Executar trabalhos afins de escritório em
rotinas pré-estabelecidas; realizar anotações e manuseios em ficha/sistemas/
programas; digitação, escaneamento de projetos, atas, resoluções,
requerimentos, etc; organizar e classificar expedientes recebidos, expedidos,
obter informações de fontes especificadas; fazer estudos, organizar arquivos,
pastas, prestar prévio atendimento, fornecer informações aos interessados
(quando autorizado); transcrever textos e executar serviços correlatos;
elaboração de correspondências em geral, atas, auxiliar na separação,
classificação, numeração, distribuição, selagem e expedição de
correspondências; auxiliar em projetos e eventos de interesse do Poder
Legislativo, realizar atendimento ao público em geral, executar outras tarefas
correlatas, inclusive externa, quando solicitadas, podendo desempenhar suas
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funções em qualquer. Prestar serviços em qualquer órgão administrativo da
Câmara, onde for determinado.
CARGO: OPERADOR DE FILMAGENS
Principais atribuições:
Ao ocupante do cargo efetivo de Operador de Filmagens: realizar gravações
em vídeos em diversos gêneros, em ambientes interno ou externo, utilizar
câmeras de filmagens de diferentes tamanhos, tecnologias e formatos; entender
e compreender a linguagem do jornalismo, utilizar vocabulário técnico específico
para comunicar-se com os outros profissionais das equipes de produção;
entender e reconhecer as inter-relações existentes nos meios de comunicação
de massa e os valores culturais da sociedade; compreender os padrões éticos
da comunicação regulamentados pela legislação em vigor; entender a evolução
tecnológica das câmeras e vídeos profissionais; identificar e caracterizar os
diversos tipos de câmeras de filmagens, relacionando-as à natureza das
produções; saber utilizar os componentes mecânicos de uma câmera, tais como
tripé, base ou pedestal, cabeça de câmera e videoteipe docável; saber identificar
e utilizar os diversos tipos de lentes convexas, côncavas, objetivas normais,
objetivas grande-angulares, teleobjetivas e objetivas zoom; identificar e
caracterizar as diversas formas de modulação, os equipamentos de captação,
processamento e acabamento de imagens e sons e os equipamentos auxiliares
de transmissão; operar o diafragma/íris e o anel de focalização da câmera, para
obter imagens adequadas (luminosidade e foco) ou obter efeitos subjetivos
(valorização da obra audiovisual); operar a câmera em tomadas de diversos
ângulos (câmera alta, câmera baixa, reversão de ângulo e contra-plano) e em
movimentos diversificados (PAN-H, PAN-V, Travelling e Zooming); executar
outras tarefas correlatas.
CARGO: RECEPCIONISTA
Principais atribuições:
A ocupante do cargo de Recepcionista compete: executar serviços de
recepção, prestando informações e orientando o fluxo de movimentação de
pessoas; encarregar-se do recebimento e entrega de correspondências, jornais
e revistas; auxiliar nos eventos da Câmara Municipal; participar quando
necessário das sessões ordinárias e extraordinárias, auxiliando o Departamento
Legislativo, atendimento ao público em geral, outras funções correlatas ao cargo.
CARGO: TÉCNICO LEGISLATIVO
Principais atribuições:
Ao ocupante de cargo de Técnico Legislativo compete: orientar e controlar os
trâmites de processos legislativos (Projetos de Lei, Leis, Emendas, Resoluções,
Decretos, etc.); assessorar a Presidência e a Mesa Diretiva nos processos
legislativos; organizar e manter registro dos documentos; elaborar estudos e
emitir pareceres técnicos; atuar na programação, elaboração e aprimoramento
de atividades; coordenar eventos do legislativo, cerimoniais entre outros, auxiliar
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o Analista no tramite legislativo, no que concerne a todas as etapas e formatação
do processo legislativo, prazos, etc, seja no aspecto legal, quanto ao aspecto de
conformação jurídica das leis, efetuar estudos sobre legislações existentes,
visando a não duplicidade das mesmas.
CARGO: TELEFONISTA
A ocupante do cargo de Telefonista compete: operar a central telefônica no
recebimento e na realização externa de ligações; efetuar a transferência de
ligações para ramais internos, prestar informações e localizar pessoas; consulta
a listas telefônicas; manter atualizada os contatos telefônicos e servidores,
vereadores e autoridades Municipais; manter atualizada a relação interna de
ramais e respectivos servidores; receber e enviar fac-símile, zelar pelo
equipamento; realizar controle das ligações telefônicas, entre outras.
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ANEXO VII
(AUTOAVALIAÇÃO)
SAD – SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SERVIDORES EM
ESTÁGIO PROBATÓRIO
Servidor:________________________________________________________
Grupo ocupacional:________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
Setor:___________________________________________________________
AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Pontuação
Descrição de situação ou fato
Fatores
relacionado ao Desempenho do
4
3
2
funcionário
Preza pela sinceridade em suas
1.1 opiniões e na execução de serviços a
ele afetos.
Incentiva opiniões contraditórias em
1.2 seu ambiente de trabalho sobre a
chefia superior.
Informa a seu superior imediato fatos
1.3
contraditórios no ambiente de trabalho.
1. LEALDADE
Mantém postura e discernimento no
1.4 trato de críticas ao trabalho e a chefia
superior.
Mantém-se indiferente aos comentários
1.5
críticos sobre as chefias imediatas.
Critica abertamente fatos, posturas e a
1.6 metodologia de trabalho existente, sem
dar solução.
Mantém-se solícito na execução dos
2.1
serviços a ele confiados.
A ordem para execução de serviço é
2.2
realizada parcialmente pelo servidor.
A ordem para execução de serviços é
2.3 realizada com aparente indiferença
2.
e/ou não executada.
OBEDIÊNCIA
Complementa a ordem dada, com
2.4
sugestões técnicas.
Executa a ordem dada, mesmo
sabendo a existência de aspectos
2.5
ilegais que prejudiquem de alguma
forma o seu superior.
Mantém um bom relacionamento
3.1 interno com os demais servidores e
chefes imediatos.
3. BOA
CONDUTA
Mantém em locais públicos
3.2 procedimentos condizentes com os
bons costumes e com a

45
3.3
3.4
3.5

responsabilidade da representatividade
do local onde trabalha.
Possui probidade em relações
comerciais, ou outros procedimentos,
zelando pelo seu bom nome.
Presta informações de maneira
educada às pessoas da comunidade e
às autoridades constituídas.
Mantém asseio pessoal e trajes
condizentes com o local de trabalho e
da representatividade de seu cargo.
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AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Fatores
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.
INICIATIVA/DE
DICAÇÃO E
ZELO

4.6
4.7

4.8

4.9
4.1
0
4.1
1
4.1
2
5. SIGILO E
DISCRIÇÃO

5.1
5.2

47

Descrição de situação ou fato
relacionado ao Desempenho do
funcionário
Demonstra atenção e interesse pelas
orientações recebidas para a execução
dos trabalhos.
Assimila com rapidez as orientações
recebidas para o desenvolvimento dos
trabalhos.
Executa os trabalhos nos prazos e
dentro dos padrões exigidos.
Participa de grupos de conversas
informais, durante o expediente de
trabalho, por longo tempo, em prejuízo
ao serviço.
Solicita autorização de saídas para
resolver assuntos particulares durante
o expediente.
Mantém informados os superiores
sobre prazos, horários, entrega de
documentos agendados, entre outros.
Coloca-se à disposição para a
execução de trabalhos que excedem o
horário de expediente.
Orienta os demais servidores sobre
normas existentes na apresentação de
documentos ou outras orientações de
cunho técnico-legal.
Zela pela conservação de
equipamentos e mobiliários sob sua
responsabilidade e dos existentes na
Instituição.
Possui iniciativa para desenvolver e
aprimorar trabalhos a serem realizados
Mantém seu local de trabalho em
perfeitas condições de higiene e
organização.
Desenvolve trabalhos particulares ou
outras tarefas não condizentes durante
o expediente de trabalho.
Preserva sigilo de assuntos político
partidários a serem debatidos em
sessões plenárias.
Mantém sigilo de Requerimentos de
Vereadores cujo conteúdo será levado
a plenário.

Pontuação
4

3

2

1
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5.6

5.7
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Não se envolve em questionamentos
entre agentes políticos de partidos
opostos.
Trata os assuntos da Mesa Diretiva
com sigilo e discrição.
Mantém os processos de trabalhos
internos devidamente arquivados e sob
controle.
Orienta, caso o cargo exigir, a Mesa
Diretiva sobre leis e regulamentos,
visando uma tomada de posição com
base legal.
Procura evitar entrar em discussões
cujo conteúdo seja crítica a
procedimentos internos.

AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Fatores
6.1

6.
ASSIDUIDADE
E
PONTUALIDAD
E

6.2

6.3

6.4
7.1
7. CORTESIA E
URBANIDADE

7.2
7.3
7.4

8.
DESENVOLVIM
ENTO

48

8.1

Descrição de situação ou fato
relacionado ao Desempenho do
funcionário
Observa rigorosamente os horários de
entrada e saída do expediente de
trabalho.
Registra em documento próprio as
ausências de saída e entrada para
atendimento a assuntos particulares
durante o expediente.
Coloca-se à disposição para trabalhos
extraordinários necessários ao
desenvolvimento de trabalho que
requer urgência na sua finalização.
Não possui mais do que duas faltas ao
mês, ocasionadas por motivos
diversos.
Mantém postura cordial condizente, no
trato com pessoas da comunidade,
demais servidores e agentes políticos.
Trata os demais servidores com
urbanidade independente do cargo que
ocupa.
Mantém postura profissional frente à
diversidade do dia a dia.
É solícito no recebimento de ordens e
sugestões para a melhoria do trabalho.
Cursos acima de 12 horas/aula – 2
pontos cada, no máximo 5 cursos no
bimestre

Pontuação
4

3

2

1
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8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
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Cursos abaixo de 12 horas/aula – 1
ponto cada, no máximo 10 cursos por
bimestre

Palestras sem carga horária – 1 ponto
cada, no máximo 10 palestras no
bimestre
Cursos de pós-graduação em
andamento – 5 pontos
Cursos de pós-graduação concluídos –
10 pontos
Curso de mestrado em andamento com
70% dos créditos concluídos – 8 pontos
Curso de mestrado concluído – 12
pontos
Curso de doutorado em andamento
com 70% dos créditos concluídos – 12
pontos
Curso de doutorado concluído – 14
pontos

Guarapuava, ___ de ______________ de 20__.
AVALIAÇÃO REALIZADA REFERENTE AO PERÍODO DE ____ /_____/_______

49

13/06 a 15/06 de 2016, Veiculação 16/06/16

Ano XXII - Nº 1060

Boletim Oficial do Município - 60

ANEXO VIII
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
SAD – SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SERVIDORES EM
ESTÁGIO PROBATÓRIO
Servidor:______________________________________________________________
Grupo:________________________________________________________________
Ocupacional:___________________________________________________________
Cargo:________________________________________________________________
Setor:________________________________________________________________
AVALIAÇÃO DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Pontuação
Descrição de situação ou fato
Fatores
relacionado ao Desempenho do
4
3
2
1
funcionário
Os trabalhos realizados sempre
1.1 apresentam a necessidade de
correções por falta de observação.
Apresenta trabalhos com erros que
1.2
acarretam inconvenientes.
Mantém processos de trabalho
1.3 atualizados e devidamente
arquivados.
Procura consultar outros servidores
com maior nível de instrução e/ou
experiência, bem como pesquisa em
1.4
livros e meios eletrônicos, sobre o
assunto de que não têm pleno
conhecimento.
Possui iniciativa para solucionar
1.5
1. EFICIÊNCIA
possíveis dificuldades no trabalho.
E EFICÁCIA
Possui iniciativa para implementar
1.6 ações que tragam benefícios aos
trabalhos em andamento.
Participa de tomada de decisões,
1.7 contribuindo efetivamente com
argumentações claras e objetivas.
Executa seus trabalhos observando o
1.8
disposto em Leis e regulamentos.
Observa postura profissional na
1.9 execução de seu trabalho, além de
manter a cortesia e a urbanidade.
É solícito na execução de ordens
1.10
dadas pelo superior hierárquico.
Tem disposição, motivação e energia
1.11
para produzir.
Guarapuava, ___ de ______________ de 20__.
AVALIAÇÃO REALIZADA REFERENTE AO PERÍODO DE ____ /_____/_______
__________________________
Presidente e/ou Diretor
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DECRETO Nº 5364/2016
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publicação, para apresentação do relatório final.

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLVE

Secretaria Municipal de Administração, em 10 de junho de
2016.

Art. 1º - Exonerar, a pedido, o servidor Luiz Fernando
Mendes Rocha, do cargo de Médico Generalista de Pronto
Atendimento, nomeado pelo decreto nº 749/2004, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 10 de junho de 2016.

CRISTIANE DE CÁSSIA KASPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
revogando as disposições em contrário.

A Secretária Municipal de Administração do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 227 da Lei Complementar Municipal nº
060/2016,

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 13 de
junho de 2016.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 5367/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º - Exonerar servidor Ariel Ribas Kramer, matrícula
nº 16968-4, nomeado pelo Decreto nº 3266/2013 no Cargo
de Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social, a partir de 14 de junho
de 2016.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 15 de
junho de 2016.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 435/2016
A Secretária Municipal de Administração do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 219 da Lei Complementar Municipal nº
060/2016,
RESOLVE
Art. 1º - Designar os servidores, abaixo relacionados, sob
a presidência da primeira, para compor uma comissão
responsável por conduzir Comissão de Sindicância, a fim de
apurar supostos ilícitos administrativos, cometidos por servidor
público, no desempenho de suas funções, ocorridos na Escola
Municipal Irene Guimarães Pupo, instruído por meio dos
Ofícios nºs 0180/2016 – SEMEC, 27/16, 001/2016 e anexos,
encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, através
do Memorando nº 0501/2016:
I - João Adeilson de S Ferreira - Cargo: Auxiliar Consultório
Dentário;
II - Ariane Lorenci Zevirikoski - Cargo: Professor;
III - Inez Czovny Dangui – Cargo - Auxiliar Administrativo.
Art. 2º - A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da

PORTARIA Nº 440/2016

RESOLVE
Art. 1º - Designar os servidores, abaixo relacionados, sob
a presidência da primeira, para compor uma comissão
responsável por conduzir PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR, a fim de apurar supostos ilícitos administrativos,
previstos no Art. 211 da Lei Complementar nº. 060/2016 –
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guarapuava,
atribuídos ao Servidor EDSON FRITSCH, investido no Cargo
de Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº. 12270-0,
estando sujeitos a uma das penalidades previstas no artigo 203
do diploma legal citado, em virtude de denúncia encaminhada
pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Memorando nº.
072/2016 – SMS – DGTES - RH, instruído pela ficha financeira
do Servidor e Memorando nº 72/2016.
I - Anacir Alves Przygocki Vanz – Cargo: Técnico em
Contabilidade;
II – Annelise Aparecida C Oliveira - Cargo: Professor;
III - Edson Pires Machado – Cargo: Oficial Administrativo
Art. 2º - A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir
da publicação, para apresentação do relatório final.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria Municipal de Administração, 10 de junho de 2016.
CRISTIANE DE CÁSSIA KASPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 442/2016
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas,
RESOLVE
Art. 1º - Autorizar o Sr. Adriano Ramos Saroa, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde, portador da CNH 03792819583,
a dirigir, eventualmente, veículos leves oficiais em razão da
necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e
atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do
termo de responsabilidade.
Art.2º - Essa autorização é válida pelo prazo de 180 (cento e
oitenta dias), a contar da publicação desta portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Secretária Municipal de Administração de
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Guarapuava, em 14 de junho de 2016.
Cristiane de Cassia Karpstein
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
Portaria nº 442/2016, 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 pagamento 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
atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições
legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município,
firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, __________ de ___________________ de
____________.
_________________________________________________
_______
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
PORTARIA Nº 444/2016
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas,
RESOLVE
Art. 1º - Conceder à Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, instituída pela Portaria nº 152/2016, dilação de
prazo por mais 30 (trinta) dias, a partir de 14 de junho de 2016.
Art. 2º - Findo o prazo de 30 (trinta) dias, a Comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 14 de junho de 2016.
Gabinete da Secretária Municipal de Administração de
Guarapuava, em 14 de junho de 2016.
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 444/2016
NDRHER - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTÁGIOS
REMUNERADOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2016
O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e atendendo
o contido no Edital nº 001/2015 e nº 002/2016 do Processo Seletivo para Estagiários, CONVOCA os candidatos classificados
para as áreas abaixo relacionadas, a comparecerem no período de 20/06/2016 à 30/06/2016, das 12h às 17h no Departamento
de Estágios, anexo ao Núcleo de Recursos Humanos do Município (Paço Municipal), munidos de cópia de RG, CPF, PIS, foto
3x4, Comprovante de endereço e de Declaração de Matrícula Original da Unidade de Ensino, constando a matrícula, curso,
horário de aula e semestre, conforme exigência contida no item 12.3 e seus subitens do Edital nº 002/2016 – Processo Seletivo,
para assumir suas funções.

ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CLAS

INSC

NOME COMPLETO

NASC

RG

PORT

MAT

GERAIS

ESPEC.

TOTAL

16

400

ALINE DE FREITAS

22/03/1995

132471479

5

3

4

2

70

17

198

THIAGO AUGUSTO PALM

31/01/1996

138710629

4

3

5

2

70

18

134

MARINA BARÃO HADDAD

12/04/1996

127909806

4

5

3

2

70

19

487

ISRAEL CHAGAS LIMA

04/06/1996

124810230

3

5

3

3

70

20

89

OLINDA MARIA WEIBER

23/10/1997

133738355

4

3

4

3

70

21

313

BRUNA BONET DE ABREU

23/11/1997

135071242

4

5

3

2

70

22

495

REJANE APARECIDA HORBUX PIRES

10/09/1977

7005718-2

5

3

3

2

65

23

232

JONATHAS HENRIQUE REINAUER

24/03/1994

96950500

5

3

4

1

65

COMUNICAÇÃO SOCIAL
CLAS

INSC

1

782

JOÃO MATEUS DE ALMEIDA

129793163

28/06/1995

2

4

4

4

70,00

664

ANDRE AURÉLIO DACOREGGIO DE
SOUZA

110160909

10/11/1992

4

3

4

2

65,00

2

NOME COMPLETO

NASC

RG

PORT

MAT

GERAIS

ESPEC.

TOTAL

DIREITO
CLAS

INSC

NOME COMPLETO

NASC

RG

PORT

MAT

GERAIS

ESPEC.

TOTAL

19

646

POLYANA SANTOS LUSTOZA CORDEIRO

10/06/1994

105565445

4

4

3

3

70

20

447

PATRICIA DA SILVA SALVADOR

15/04/1995

129574020

3

4

4

3

70

21

353

GABRIELA DE ALMEIDA CILIVI

03/11/1996

133520295

4

3

3

4

70

ENSINO MÉDIO
CLAS

INSC

NOME COMPLETO

RG

NASC

PORT

MAT

GERAIS

ESPEC.

TOTAL

11
12

689

VANESSA MENDES

14133591-0

12/08/1998

3

4

3

2

60,00

403

RENAN DA SILVA FOLQUENIM

13093193-6

22/02/1999

3

3

3

3

60,00

13

261

EDUARDA CAMARGO

127103321

12/04/1999

4

3

3

2

60,00

ENSINO MÉDIO - DISTRITO GUARÁ
CLAS

INSC

NOME COMPLETO

NASC

RG

PORT

MAT

GERAIS

ESPEC.

TOTAL

4

531

EVELAINE APARECIDA PILAR

08/10/1999

142290219

5

2

3

3

65

ENFERMAGEM
CLAS

INSC

NOME COMPLETO

NASC

RG

PORT

MAT

GERAIS

ESPEC.

TOTAL

1

224

LUANA GONÇALVES CARVALHO*

12/07/1991

87068463

5

4

4

3

80

2

6

NATANIELY BERTELLI HOUSNI

18/08/1995

110468504

4

4

4

4

80
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3

557

JAKELYNE STRUGAL SANTOS

26/12/1997

134062835

4

4

4

4

80

4

112

MARCELI DELONG

28/08/1988

102109082

4

2

5

4

75

5

336

DAYSI DE FÁTIMA RIBEIRO

25/05/1990

104762107

4

3

4

4

75

6

150

CRISTIANE KUCZKOSKI DE ARAUJO

03/12/1975

63938246

4

3

3

4

70

7

252

ADELINA DE FATIMA CORREA

15/01/1980

86848155

3

4

4

3

70

8

230

MAYRA RIBEIRO DA ROSA OLIVEIRA

26/06/1988

140436836

4

2

3

3

60

9

244

TASSIA NATHALIA DO PRADO

24/09/1990

126302118

3

1

4

4

60

10

500

03/08/1993

10353243-4

2

2

4

4

60

11

236

MARIA ISABELLE DAMBROSKI DA SILVA
MYLDREID ROMANA ALVES MOREIRA DIAS
ANNES

26/11/1993

103580587

3

3

3

3

60

SERVIÇO SOCIAL
CLAS

INSC

10

269

11

NOME COMPLETO

NASC

RG

PORT

MAT

GERAIS

ESPEC.

TOTAL

DANIELE DA CRUZ

31/07/1992

103774020

3

3

4

2

60

177

CARLA VANESSA PALUCH

08/09/1997

136849069

5

2

4

1

60

12

173

LETÍCIA ALINE DOS SANTOS

21/12/1997

137213915

3

2

4

3

60

13

9

DENIS DEIVID ZENI

22/08/1982

82894721

4

1

5

1

55

14

116

JULIANE CRISTIAN VIRTUOZO

27/09/1983

84034266

4

1

4

2

55

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CLAS

INSC

NOME COMPLETO

NASC

RG

PORT

MAT

GERAIS

ESPEC.

TOTAL

7

25

GUILHERME THIMOTEO FREITAS

03/08/1997

104266592

5

3

4

3

75

8

459

GUILHERME HENRIQUE NASCIMENTO

01/12/1995

106620890

4

4

3

3

70

9

66

RAFAELA ZASTAVNY

07/04/1996

133289658

5

4

3

2

70

10

131

DIRCEU GRACIANO JUNIOR

27/03/1997

132394113

5

2

4

3

70

11

286

MATEUS JUNIOR MONTEIRO

03/09/1997

131102186

3

4

3

3

65

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 Processo Seletivo, sem posterior recurso.
Guarapuava, 20 de junho de 2016.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
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EDITAL Nº 027/2016
O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e atendendo
o contido no Edital nº 001/2012, através do presente, tornar
público, os locais das vagas divulgadas no site do Município,
através do Edital de Convocação nº 026/2016 – Anexo I, para
os candidatos classificados aos cargos de: PROFESSOR e
SUPERVISOR PEDAGÓGICO, conforme abaixo:
Cargo: Professor
ESCOLA

NÚMERO DE VAGAS
(Período da tarde)

Escola Municipal Abílio Fabriciano de
Oliveira

04

Escola Municipal Capitão Wagner

05

Escola Municipal Professora Carlita
Guimarães Pupo

04

Escola Municipal Professor Francisco
Contini
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Escola Municipal Princesa Isabel

01

Escola Municipal Roberto Cunha e Silva

01

Escola Municipal Santa Cruz

01

Escola Municipal São Pedro

06

Escola Municipal Professora Silvanira
Acyoli Lins Penha

01

Escola Municipal Vila Palmira

02

Total

80

Cargo: Supervisor Pedagógico
ESCOLA

NÚMERO DE VAGAS
( Período da tarde)

02

01

Escola Municipal Dalila Haenisch
Teixeira

Escola Municipal Dalila
Haenisch Teixeira

02

01

Escola Municipal Professor Dionísio
Kloster Sampaio

Escola Municipal General
Eurico Dutra

03

01

Escola Municipal Professora Dirce
Terezinha Jaeger

Escola Municipal Francisco
Peixoto de Lacerda Werneck

01

Escola Rural Municipal Lídia
Scheidt Curi

01

Escola Municipal Dom Bosco

03

Escola Rural Municipal
Professor Maack

01

Escola Municipal Domingos Sávio

03

01

Escola Municipal Professora Elcídia de
Santa Maria Pereira

Escola Municipal Professor
Pedro Itararé

02

Escola Municipal Princesa
Isabel

01

Escola Municipal Enoch Tavares

02

Escola Municipal Sofia Horst

01

Escola Municipal General Eurico Dutra

02

Escola Municipal Vila Palmira

01

Escola Municipal Gabriel Hugo Rios

03

Total

9

Escola Municipal Hildegard Burjan

02

Escola Municipal Hipólita Nunes de
Oliveira

03

Escola Municipal Iná Ribas Carli

10

Escola Municipal Irene Guimarães Pupo

02

Escola Municipal Francisco Peixoto de
Lacerda Werneck

04

Escola Rural Municipal Lídia Scheidt
Curi

01

Escola Municipal Professora Luíza
Pawlina do Amaral

04

Escola Municipal Raul Henrique
Lupattelli

01

Escola Municipal Professor Pedro
Itararé

05

Guarapuava, 13 de junho de 2016.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.°22/2016
O Município de Guarapuava torna público que fará realizar às
09H30MIN do dia 5 de julho do ano de 2016, na Rua Brigadeiro
Rocha n.° 2777 em Guarapuava, Paraná, Brasil, TOMADA DE
PREÇOS para contratação de empresa para revitalização e
execução de calçadas, sob regime de empreitada por preço
global tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s)
seguinte(s) obra(s):
LOCAL DO OBJETO: Ruas do sede; OBJETO: Revitalização
e execução de calçadas; QUANTIDADE E UNIDADE DE
MEDIDA: 8.461,98 m² PRAZO DE ENTREGA (dias): 120
A Pasta Técnica com interior teor do Edital e seus respectivos
modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no
endereço acima indicado a partir do dia 17 de junho de 2016,
no horário comercial ou solicitada através do e-mail licitação.
guarapuava@gmail.com. Informações adicionais, duvidas
e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhadas
à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima
mencionados. – Telefone (42) 36213110
Guarapuava, 15 de junho de 2016.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 48/2015
TOMADA DE PREÇOS N.º 18/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
construção do centro de convivência e revitalização do parque
de recreação, esporte e lazer do Jordão, com recursos oriundos
do contrato de repasse nº 794355/2013 – ministério do turismo
e contrapartida do município, em regime de empreitada global
a preços fixos e sem reajuste. Secretaria Municipal de Indústria
Comércio e Turismo.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 48/2015.
CONTRATADA: GUAIRACÁ ENGENHARIA LTDA
REPRESENTADA: VILSON ANTONIO RODRIGUES
OBJETO ADITIVO - Será concedido o reajuste dos valores do
contrato pelo índice de variação IPCA, no percentual de 9,38%
perfazendo o valor total de R$ 57.636,13 (cinquenta e sete mil
seiscentos e trinta e seis reais e treze centavos), com fulcro no
artigo 40, inciso XI, artigo 55 inciso III, e artigo 65 §8º da Lei
8.666/93 e artigo 3º §1 da Lei 10.192/2001.
DATA DA ASSINATURA: 06/06/2016. (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
EXTRATO DE ATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2016
OBJETO: Registro de preços para contratação futura e
eventual de empresa especializada em construção civil para a
execução simultânea de serviços em construção civil conforme
demanda, de serviços de recuperação, reparos, conservação
e manutenção preventiva ou corretiva, ainda eventuais
adaptações ou melhorias nas edificações da rede Pública
Municipal de Ensino. Imóveis próprios ou alugados, com o
fornecimento de material e mão de obra.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA N.º 104/2016
CONTRATADA: GAPERCON CONSTRUTORA LTDA EPP
VALOR TOTAL: R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais)
VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
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DATA DA ASSINATURA: 24/05/2016 (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇO N.º 005/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada em
construção civil para execução de muros, conforme planilhas,
memorial descritivo, cronograma e demais especificações
contidas em Edital. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 211/2016.
CONTRATADA: PARANÁ ENGENHARIA LTDA - EPP
VALOR TOTAL: R$ 279.013,69 (Duzentos e setenta e nove
mil treze reais e sessenta e nove centavos.).
VIGÊNCIA: 19/01/2017
DATA DA ASSINATURA: 24/05/2016. (a) – Ethel Alita
Camargo de Oliveira - Gerente de Licitações e Contratos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇO N.º 006/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
construção de quadra sintética.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 244/2016.
CONTRATADA: PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 249.312,22 (duzentos e quarenta e nove
mil, trezentos e doze reais e vinte e dois centavos).
VIGÊNCIA: 270 (duzentos e setenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 13/06/2016. (a) – Ethel Alita Camargo
de Oliveira - Gerente de Licitações e Contratos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2016
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014,
com base na Lei 8666/93 e alterações posteriores, analisando
o processo licitatório realizado na modalidade TOMADA DE
PREÇOS nº 002/2016, cujo objeto é a construção de
quadra sintética no Bairro Trianon, considerando a Ata
de julgamento das propostas emitida da Comissão Permanente
de Licitações; Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral
do Município sob nº 933/2016; parecer jurídico emitido pela
Procuradoria Jurídica da SEDU sob n° 0006/2016 e ainda,
ao autorização para homologação emitida pela Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Urbanos, HOMOLOGA a
licitação adjudicando o objeto a empresa PRIMORDIAL
EMPREENDIMENTOS LTDA, no valor global de R$ 249.312,22
(duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e doze reais e vinte
e dois centavos).
Guarapuava, 13 de junho de 2016.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2016
PROCESSO Nº 177/2016
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014,
com base na Lei 8666/93 e demais legislações pertinentes,
considerando o resultado de julgamento emitido pela
Comissão Permanente de Licitações do Município, DECLARA
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FRUSTRADO o presente certame que tinha como objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TAXI.
Guarapuava, 09 de junho de 2016.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2016
PROCESSO Nº 180/2016
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014,
com base na Lei 8666/93 e demais legislações pertinentes,
considerando o resultado de julgamento emitido pela Comissão
Permanente de Licitações do Município, DECLARA DESERTO
o presente certame que tinha como objeto CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO E
EXECUÇÃO DE CALÇADAS.
Guarapuava, 14 de junho de 2016.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 109/2016
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Gerente de Licitações e Contratos, no uso de suas atribuições
que lhe são inerentes COMUNICA: Que fica PRORROGADA A
DATA DE ABERTURA do Pregão Eletrônico - nº 109/2016,
o qual tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE. SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, para o dia 29/06/2016 9h00, em virtude de
inconsistências de publicação.
Guarapuava, 15 de Junho de 2016.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 028/2016
A Presidente da Fundação de Proteção da Juventude e Infância
– FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso I do Art. 92 da Lei Complementar nº
060/2016,
RESOLVE
Art. 1º - Designar a pregoeira oficial da Fundação Proteger,
bem como os membros para compor a equipe de apoio, a partir
de 23/05/2016:
I – PREGOEIRA
Karolini Tokarski - Cargo: Chefe de Dpto. de Contabilidade,
Financeiro e Licitação.
II – EQUIPE DE APOIO:
a) Titulares
• Daniele Reznek - Cargo: Oficial Administrativo;
• Sonia Maria Makuch - Cargo: Oficial Administrativo;
b) Suplentes
• Cristiane Terezinha da Cruz - Cargo: Chefe Dpto. de
Acolhimento Familiar e Ações em Meio Aberto;
• Daniel Wolf Souza Matoso - Cargo: Chefe de Dpto. de
Acolhimento Institucional;
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Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data de 23/05/2016, revogando
a Portaria nº 005/2016.
Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da
Juventude e Infância, em 10 de junho de 2016.
LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente da Fundação Proteger
PORTARIA Nº 030/2016
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 pelo inciso I do Art.
79 da Lei Complementar Municipal nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º – Revogar a Portaria nº 007/2016 da Fundação Proteger,
a qual designa Alexandro Machado Becher para exercer a
função gratificada de Diretor Administrativo da Fundação de
Proteção Especial da Juventude e Infância.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 15 de junho de 2016 e
revogando as atribuições em contrário.
Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da
Juventude e Infância, em 15 de junho de 2016.
LIDIANE DE CÁSSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente da Fundação Proteger
PUBLICAÇÕES
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE N.º 13/2016
Objeto:. Instalação e manutenção de Fechadura na Unidade de Acolhimento
Berçário.
A Presidente no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Prefeito
Municipal de Guarapuava, conforme o Decreto n.º 4805/2015 de 17/07/2015
e com base no Artigo 24, II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem
como no parecer desta Procuradoria RATIFICA a Dispensa de Licitação,
no valor total de R$ 1.062,67 (Mil e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e
Sete Centavos), para a contratação da empresa GUILHERME CARVALHO
COMÉRCIO - ME, inscrita no CNPJ n.º 24.765.205/0001-26.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 10 de Junho de 2016.
LIDIANE DE CASSIA MARTINS A. VATRIN
Presidente Interina
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE N.º 13/2016
OBJETO: Instalação e manutenção de fechadura na Unidade de
Acolhimento Berçário.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância
– Fundação Proteger.
CONTRATADA: GUILHERME CARVALHO COMÉRCIO – ME.
VALOR CONTRATUAL:R$ 1.062,67 (Mil e Sessenta e Dois Reais e
Sessenta e Sete Centavos)
VIGÊNCIA: Imediata.
DATA ASSINATURA: 10 de Junho de 2016 – Lidiane de Cassia Martins
Andrade Vatrin.
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