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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 02 de agosto de 2017
Veiculação: 02 de agosto de 2017

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIII Nº 1183

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

DECRETO N° 6104/2017

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETOS

Regulamenta o Auxilio Funeral que trata a Lei Municipal nº 
2541/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - PR, no uso 
das suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA

Art. 1º O presente Decreto regulamenta a concessão do auxílio 
funeral, que trata o artigo 26, II da Lei Municipal nº 2541/2016.
Parágrafo único. O auxílio que trata o caput deste artigo depen-
derá de autorização formal emitida por Assistente Social lotada 
na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento So-
cial e, encaminhado para ciência da Central de Triagem, para 
adequar a ordem do rodízio de doação 
Art. 2º Para a realização do transporte fúnebre fora dos limites 
do Município de Guarapuava serão obedecidas as regras e o 
sistema de rodízio dos funerais por doação.
§1º As empresas concessionárias somente serão liberadas a 
realizar o translado que trata o caput, após serem formalmente 
autorizadas pela Central de Triagem e nos municípios perten-
centes ao Estado do Paraná.
§2º Quando houver transporte fúnebre fora dos limites esta-
belecidos no §1º deste artigo, a diferença de valores será de 
responsabilidade da empresa ou familiares do falecido.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 08 de junho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6209/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso I, do Art. 12 da Lei Comple-
mentar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40 
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003 e Emenda Constitucional nº 70/2012, bem como o que 
consta no requerimento nº 070/2017 de 08/06/2017,
 

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Maril-
da de Ramos da Silva, matrícula nº 118575 ocupante do cargo 
de Servente de Limpeza, Nível 08, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 732,53 (setecentos e trinta e dois reais e cin-
qüenta e três centavos) mensais e proporcionais.

Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da PARIDADE.
Art. 3º Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos 
termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal 

DECRETO N° 6210/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso I, do Art. 12 da Lei Comple-
mentar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40 
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003 e Emenda Constitucional nº 70/2012, bem como o que 
consta no requerimento nº 071/2017 de 08/06/2017,
 

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Do-
lores de Carvalho Merces, matrícula nº 56952, ocupante do 
cargo de Servente de Limpeza, Nível 022, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 1.618,94 (um mil seiscentos e dezoito reais e 
noventa e quatro centavos) mensais e proporcionais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal 

DECRETO N° 6211/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso I, do Art. 12 da Lei Comple-
mentar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40 da 
CF/88, com redação dada pelas Emendas Constitucionais nºs 
41/2003 e 70/2012, bem como o que consta no requerimento 
nº 093/2017 de 25/07/2017,
 

DECRETA
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Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez ao servidor Nel-
son Luiz Kruschelski, matrícula nº 69825, ocupante do cargo 
de Guardião, Nível 019, lotado na Secretaria Municipal de Ad-
ministração, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 
1.874,93 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa 
e três centavos) mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal 

DECRETO N° 6213/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” §3º do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal 012/2004 c/c o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 080/2017 de 04/07/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Gerusa Ribas, matrícula nº 76520, ocupante do Car-
go de Professor (a), Nível P, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos 
de R$ 2.689,81 (dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e 
oitenta e um centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6214/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” §3º do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal 012/2004 c/c o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 081/2017 de 04/07/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
à servidora Claudete Fatima Daval Nibesnhok, matrícula nº 
80470, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível L, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Per-
manente, com proventos de R$ 1.786,41 (um mil setecentos 
e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), mensais e 
integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6215/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” §3º do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal 012/2004 c/c o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 082/2017 de 05/07/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Maria Bernadete Batista Prestes, matrícula nº 80586, 
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível P, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 2.572,60 (dois mil quinhentos e setenta e 
dois reais e sessenta centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6216/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” §3º do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal 012/2004 c/c o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 083/2017 de 05/07/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Rosilene Aparecida Bobato, matrícula nº 85120, ocu-
pante do Cargo de Professor (a), Nível N, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 2.472,70 (dois mil quatrocentos e setenta e 
dois reais e setenta centavos), mensais e proporcionais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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 Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6217/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” §3º do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal 012/2004 c/c o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 084/2017 de 05/07/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
à servidora Mariza Aparecida dos Santos Levy, matrícula nº 
102857, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível Q, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 2.624,06 (dois mil seiscen-
tos e vinte e quatro reais e seis centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6218/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina o inciso III, “a” §1º do artigo 40 
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, bem como o que consta no processo nº 085/2017 de 
07/07/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Ana Alice Carneiro, matrícula nº 138932, ocupante 
do Cargo de Enfermeira, Nível 05, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 
3.416,57 (três mil quatrocentos e dezesseis reais e cinqüenta e 
sete centavos), mensais e proporcionais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6219/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina a Súmula Vinculante nº 33, com pre-
enchimento dos requisitos previstos na Instrução Normativa nº 

01/2010, alterada pela Instrução Normativa nº 03/14, ambas 
do MPS, bem como o que consta no processo nº 086/2017 de 
07/07/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Adriane Margarida Muller, matrícula nº 78832, ocu-
pante do Cargo de Cirurgião Dentista, Nível 018, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 5.475,42 (cinco mil quatrocentos e setenta e 
cinco reais e quarenta e dois centavos), mensais e proporcio-
nais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6220/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” §3º do artigo 12 da Lei 
complementar Municipal 012/2004 c/c o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 087/2017 de 10/07/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Isolete da Cruz Silveira, matrícula nº 67440, ocupan-
te do Cargo de Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos 
de R$ 2.903,30 (dois mil novecentos e três reais e trinta centa-
vos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6221/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” §3º do artigo 12 da Lei 
complementar Municipal 012/2004 c/c o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 089/2017 de 10/07/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Romilda Grube Cecato, matrícula nº 62294, ocupante 
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do Cargo de Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos 
de R$ 2.832,67 (dois mil oitocentos e trinta e dois reais e ses-
senta e sete centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6222/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” §3º do artigo 12 da Lei 
complementar Municipal 012/2004 c/c o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 091/2017 de 11/07/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
à servidora Marly Rosicler Requião Wolochat, matrícula nº 
80640, ocupante do Cargo de Professor (a), lotada na Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 2.519,26 (dois mil quinhentos e dezeno-
ve reais e vinte e seis centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6223/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina o inciso III, “b” do Art. 12, da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do § 
1º do Art. 40 da CF/88, com redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 41/2003, e atendendo ao contido no requerimento 
protocolado sob nº 088/2017 de 10/07/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servido-
ra Edine Camargo de Moraes, matrícula nº 125229, ocupante 
do cargo de Professor (a), Nível J, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 995,71 (novecentos e noventa e cinco reais e 
setenta e um centavos) mensais e proporcionais ao tempo de 
contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-

te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6224/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o Art. 15 e Art. 8º da lei Complementar Municipal nº 
012/2004 c/c inciso II, §7º do Art. 40 da CF/1988, com redação 
dada pelo Art. 1º da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem 
como o que consta no processo nº 090/2017 de 11/07/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE à Senhora Rozelia 
Fiuza de Oliveira, inscrita no RG nº 7.839.667-9, companheira 
do ex-servidor Antonio Cesar Romeniuk, matrícula nº 79596, a 
partir de 07 de janeiro de 2017.
Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia 
de R$ 1.559,25 (um mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e 
vinte e cinco centavos) mensais, de natureza vitalícia.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6225/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o inciso I do Art. 15 e Art. 8º da lei Complementar 
Municipal nº 012/2004 c/c inciso II, §7º do Art. 40 da CF/1988, 
com redação dada pelo Art. 1º da Emenda Constitucional nº 
41/2003, bem como atendendo o que consta no protocolado 
sob nº 092/2017 de 12/07/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE à Senhora Fernanda 
Bastos Pupo, inscrita no CPF nº 722.843.409-97, companheira 
e à menor Maria Eduarda Pupo Moreira, filha do ex-servidor 
Fabio Zehlaqui Moreira, matrícula nº 160695, a partir de 27 de 
junho de 2017.
Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia 
de R$ 6.092,58 (seis mil e noventa e dois reais e cinqüenta e 
oito centavos) mensais, sendo 50% (cinqüenta por cento) para 
a companheira, de natureza vitalícia e 50% (cinqüenta por cen-
to) para a filha, de natureza temporária.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar, em caráter permanente, o 
valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de 
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da 
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PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6226/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
                          

DECRETA

Art. 1º Altera o cargo da Sra. Patricia Siqueira Silva, de Diretor 
de Departamento de Cerimonial para o cargo de Coordenador 
Institucional de Eventos, na Ouvidoria Geral do Município, a 
partir de 01 de agosto de 2017.
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de agosto de 2017.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6227/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
                          

DECRETA

Art. 1º Altera o cargo da Sra. Mirian Fabiane Simões, de Co-
ordenador Institucional de Eventos para o cargo de Diretor de 
Departamento de Cerimonial, na Secretaria Municipal de Co-
municação Social, a partir de 01 de agosto de 2017.
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de agosto de 2017.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

 

DECRETO N° 6228/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
                          

DECRETA

Art. 1º Altera o cargo da Sra. Casturina de Oliveira Klossinak, 
de Assessor Técnico para o cargo de Assessor de Gabinete de 
Secretário, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01 de 
agosto de 2017.

Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de agosto de 2017.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6229/2017

DECRETO N° 6230/2017

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

DECRETA

Art. 1º Altera o cargo do Sr. Joel dos Santos Barbosa, de As-
sessor de Gabinete de Secretário para o cargo de Assessor 
Técnico, na Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, a 
partir de 01 de agosto de 2017.
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de agosto de 2017.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Dispõe sobre o credenciamento de pessoas jurídicas para  a 
prestação de serviços de inspeção sanitária e industrial em 
estabelecimentos de produtos de origem animal registrado no 
SIM/POA.

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

RESOLVE

Art. 1º As atividades de inspeção sanitária e industrial em 
estabelecimentos de produtos de origem animal situados no 
Município de Guarapuava, atendidos os requisitos estabeleci-
dos neste decreto, poderão ser executadas por pessoa jurídica 
prestadora de serviços na área de Medicina Veterinária com 
sede ou filial no Município de Guarapuava e região credencia-
da no Serviço de Inspeção Municipal/Produtos de Origem Ani-
mal – SIM/POA.
Art. 2º Na execução da inspeção sanitária e industrial de pro-
dutos de origem animal pelas pessoas jurídicas credenciadas 
nos termos deste Decreto compete ao SIM/POA:
•credenciar e descredenciar pessoas jurídicas para executa-
rem a inspeção sanitária e industrial de produtos de origem 
animal;
•fiscalizar a inspeção de produtos de origem animal executada 
pelas pessoas jurídicas credenciadas;
•noticiar aos órgãos públicos da saúde e ambientais as irre-
gularidades constatadas na fiscalização das pessoas jurídicas 
credenciadas quando excederem sua competência para saná-
-las;
•requerer às pessoas jurídicas credenciadas ações corretivas 
para sanar não conformidades na execução da inspeção sa-
nitária e industrial de produtos de origem animal quando em 
desacordo com a legislação.
Art. 3º A pessoa jurídica credenciada pelo SIM/POA para exe-
cutar a inspeção sanitária e industrial de produtos de origem 
animal obriga-se a:
•dispor de médico veterinário habilitado e capacitado às ativi-
dades de inspeção de animais, matérias-primas e produtos de 
origem animal no estabelecimento registrado no SIM/POA;
•cumprir as normas de inspeção sanitária e industrial de produ-
tos de origem animal e as determinações do SIM/POA;
•manter atualizados os dados cadastrais de credenciamento 
e informar o SIM/POA qualquer alteração em seu contrato ou 
estatuto social;
•apresentar ao SIM/POA, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
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contratos de sua assinatura, cópia do contrato de prestação de 
serviços firmado com o estabelecimento industrial registrado 
no SIM/POA;
•responder pelas infrações à legislação de inspeção sanitária e 
industrial de produtos de origem animal e pelo descumprimen-
to das determinações do SIM/POA;
•identificar ao SIM/POA, no prazo máximo de 10 (dez) dias da 
designação, o médico veterinário que executará a inspeção sa-
nitária e industrial no estabelecimento registrado no SIM/POA;
•diligenciar pela execução das atividades de inspeção sanitária 
e industrial de produtos de origem animal em conformidade às 
respectivas legislação e normas técnicas;
•manter sob sua guarda e responsabilidade os carimbos com 
a chancela do SIM/POA confiados pelo SIM/POA, permitindo o 
seu uso pelo médico veterinário exclusivamente nos estabele-
cimentos de produtos de origem animal para o qual foi desig-
nado;
•devolver ao SIM/POA os carimbos com a chancela do SIM/
POA imediatamente após o descredenciamento ou o encerra-
mento das atividades de inspeção do médico veterinário desig-
nado ao estabelecimento registrado no SIM/POA;
•encaminhar ao SIM/POA, até o 5º dia útil do mês subsequen-
te, as planilhas e as informações nosográficas;
•encaminhar ao SIM/POA, até o 5º dia útil do mês subsequen-
te, por estabelecimento registrado, as atividades de inspeção 
sanitária e industrial de produtos de origem animal pelos médi-
cos veterinários designados;
•notificar o estabelecimento registrado e o SIM/POA, sobre 
qualquer irregularidade verificada pelo médico veterinário de-
signado às atividades de inspeção sanitária e industrial de pro-
dutos de origem animal.
Art. 4º São requisitos ao credenciamento pelo SIM/POA de 
pessoa jurídica interessada a execução das atividades de ins-
peção sanitária e industrial em estabelecimento registrado no 
SIM/POA:
•A apresentação de requerimento próprio, na forma do anexo 
deste decreto, acompanhado de cópias autenticadas dos se-
guintes documentos:
•Ato constitutivo e suas alterações a identificarem os sócios 
diretores ou responsáveis legais e o ramo de atuação, que ser 
próprio ou compatível à execução das atividades de inspeção 
sanitária e industrial de produtos de origem animal;
•Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
•Inscrição no cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal 
da sede da requerente;
•Comprovante de recolhimento da taxa de credenciamento.
•A manutenção da regularidade jurídica, fiscal, previdenciária e 
trabalhista na vigência do credenciamento;
•A não existência de conflito de interesse, consoante motivado 
juízo do SIM/POA, entre os proprietários ou sócios da pessoa 
jurídica requerente ou credenciada e a execução da inspeção 
sanitária e industrial de produtos de origem animal;
•A apresentação de documentos que comprovem que o médi-
co veterinário designado às atividades de inspeção sanitária e 
industrial participou de cursos teóricos e práticos extracurricu-
lares ou estágio curricular de conclusão de curso de graduação 
em Medicina Veterinária, ou teve experiência profissional na 
área de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem 
animal;
Art. 5º O requerimento de credenciamento, acompanhado dos 
documentos, deverá ser protocolado no SIM/POA, que verifica-
rá sua conformidade, emitirá parecer e encaminhará o proces-
so à análise e decisão do Diretor do SIM/POA;
Parágrafo único. Da decisão que indefere o credenciamento 
caberá recurso ao Diretor do SIM/POA, interposto no prazo de 
15 (quinze) dias contados da data da ciência da decisão pelo 

requerente.
Art. 6º O credenciamento de pessoa jurídica interessada na 
execução das atividades de inspeção sanitária e industrial de 
produtos de origem animal no Município de Guarapuava será 
formalizado por meio de Portaria da Secretaria Municipal de 
Agricultura.
Art. 7º O credenciamento será válido por 5 (cinco) anos, po-
dendo ser prorrogado mediante requerimento protocolado no 
SIM/POA até 30 (trinta) dias do vencimento, acompanhado dos 
documentos informados no art.4º, inciso I deste decreto.
Art. 8º O credenciamento de que trata este decreto poderá 
cautelarmente ser suspenso por ato do Diretor do SIM/POA  
quando não atendida, no prazo fixado, pelo proprietário, pre-
posto ou responsável legal do estabelecimento registrado no 
SIM/POA ou pelo médico veterinário designado pela pessoa 
jurídica credenciada, expressa determinação do fiscal  do SIM/
POA respeitante a não conformidade nas atividades de inspe-
ção sanitária e industrial que implique em risco à saúde da po-
pulação.
§ 1º A suspensão do credenciamento será revogada quando 
cumpridas as medidas saneadoras das não conformidades nas 
atividades de inspeção sanitária e industrial, conforme estabe-
lecido no Termo de Compromisso firmado entre o fiscal do SIM/
POA e o requerente legal da pessoa jurídica credenciada.
§ 2º A revogação da suspensão cautelar do credenciamento 
será realizada por ato do Diretor do SIM/POA, condicionado à 
apresentação de Termo de Fiscalização lavrado pelo fiscal do 
SIM/POA, certificando o cumprimento das medidas saneado-
ras estabelecidas no termo de compromisso.
Art. 9º A pessoa jurídica que descumprir os requisitos constan-
tes deste decreto ou que injustificadamente não promover as 
medidas saneadoras das não conformidades estabelecidas em 
Termo de Compromisso ou que fraudar documentos relaciona-
dos às atividades de inspeção sanitária e industrial de produtos 
de origem animal será descredenciada por ato do Diretor do 
SIM/POA, mediante processo administrativo assegurado o di-
reito de ampla defesa.
Art. 10. Este decreto entrará em vigor a partir da data de pu-
blicação.

Guarapuava, em 31 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6231/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Karim Elena Melcherts 
Brule, nomeada pelo Decreto nº 4700/2015, no cargo de Fiscal 
Geral, lotada na Procuradoria Geral do Município (PROCON), 
a partir de 26 de julho de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 26 de julho de 2017.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 6232/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar, a pedido, as servidoras abaixo relacionadas:
l – Daiana Jorgina de Almeida Lima, nomeada pelo Decreto nº 
2078/2010, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 13 de julho de 
2017.
II – Josiane Pauluk, nomeada pelo Decreto nº 4583/2015, no 
cargo de Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, a partir de 01 de agosto de 2017.
III – Tafny Lais Silva, nomeada pelo Decreto nº 5112/2016, no 
cargo de Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, a partir de 31 de agosto de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as atribuições em contrário.

Guarapuava, 02 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 595/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

R E S O L V E

Art. 1º Ceder ao Consórcio Intermunicipal Vale do Jordão, os 
servidores abaixo relacionados, para auxiliarem nos trabalhos 
atinentes a realização do Processo Seletivo:
a)Helissoellen Maria Pugsleiy – Oficial Administrativo;
b)Larissa Maria Brzezinski – Fiscal Tributário;
c)Luciano Cury Cruz – Assessor Jurídico;
d)Vilma Aparecida Machado – Oficial Administrativo;
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 27 de 
julho de 2017.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 596/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Pe-
rícia Médica, para dirigirem veículos leves oficiais do Município 
de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade fun-
cional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes 
ao seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilida-
de anexo, até 31 de dezembro de 2017:
I – Bárbara Helena Sandini - Carteira de Habilitação nº 

04807833056;
II – Fernanda Bariquelo – Carteira de Habilitação nº 
04117812423;
III – Lidiane Maria Orane – Carteira de Habilitação nº 
06487348905.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 31 de julho de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Por-
taria nº 596/2017, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor 
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atu-
alizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, _______ de____________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 597/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para dirigirem veículos 
leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em 
razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilida-
des e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura 
do termo de responsabilidade anexo, até 31 de dezembro de 
2017:
I – Aldonei Luis Bonfim - Carteira de Habilitação nº 01118163788;
II – Celso Alves de Araújo – Carteira de Habilitação nº 
00560932766;
III – Cleverson Luiz Dias Mayer – Carteira de Habilitação nº 
04362675335;
IV – Fábio Warpechoski Gorski – Carteira de Habilitação nº 
03451162697;
V – Leoni Aparecida Sprotte – Carteira de Habilitação nº 
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01710608489;
VI – Mayquel Vinicius Teixeira de Lima – Carteira de Habilita-
ção nº 02369203440;
VII – Saulo Vinicius Kuster da Silva – Carteira de Habilitação 
nº 02317559878;
VIII – Sérgio Oliveira dos Santos – Carteira de Habilitação nº 
00708585000.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 31 de julho de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Por-
taria nº 597/2017, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, _______ de____________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 598/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde, para dirigirem veículos leves 
oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão 
da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e 
atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do ter-
mo de responsabilidade anexo, até 31 de dezembro de 2017:
I – Mariele da Silva Amaral - Carteira de Habilitação nº 
03586472886;
II – Adriano Ramos Saroa – Carteira de Habilitação nº 
03792819583;
III – Marcos Sakai – Carteira de Habilitação nº 0820086389;
IV – Chayane Andrade Ternopolski – Carteira de Habilitação nº 
00431299934 ;
V – Vera Lucia Barbosa Sauer – Carteira de Habilitação nº 
06155865502;

VI – Maria Zibell – Carteira de Habilitação nº 01033176896;
VII – Luciana Conrado Ajuz – Carteira de Habilitação nº 
02021821737;
VIII – Fabiana Bussoloto – Carteira de Habilitação nº 
03969444727;
IX – José Airton Klosovski – Carteira de Habilitação nº 
00739960894.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 31 de julho de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Por-
taria nº 598/2017, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, ________ de__________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 599/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 219 da Lei Complementar Munici-
pal nº 060/2016,

RESOLVE

Art. 1º Designar as servidoras, abaixo relacionadas, sob a 
presidência da primeira, para compor uma comissão respon-
sável por conduzir Comissão de Sindicância, a fim de apurar 
supostas irregularidades administrativas, apontados pelo Pa-
recer Jurídico nº 1.729/2013, emitido pela Procuradoria Geral 
do Município, ocorridas na contratação de serviços de trans-
portes, junto a Empresa Wilson José Lemes Transportes ME, 
sem a abservância das normas legais que regulam a espécie, 
assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa:
I – Tatiana Xavier – Cargo: Secretária Escolar; 
II - Larissa Maria Brzezinski – Cargo: Fiscal Tributário;  
III - Roseli Belin Klosowski– Cargo: Secretária Escolar
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
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publicação, para apresentação do relatório final.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 31 de julho de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 600/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 060/2016,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os médicos, abaixo relacionados, para compor a Junta Médica Oficial do Município de Guarapuava, a partir de 
01 de agosto de 2017:
I - Abimael Palhuk Júnior, matrícula nº 16086-5, investido no cargo de Médico Generalista de Pronto Atendimento, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde;
II - Anderson Vinicius Kugler Fadel, matrícula nº 16.082-2, investido no cargo de Médico Generalista de Pronto Atendimento, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde;
III - Eric Prado Diegues, matrícula nº 11554-1, investido no cargo de Médico Ortopedista, lotado na Secretaria Municipal de Saú-
de;
III - João Dias Junior, matrícula nº 8897-8, investido no cargo de Médico, especialista em Medicina do Trabalho, lotado na Secre-
taria Municipal de Saúde;
IV - João Marcos Cotlinsky, matrícula nº 8912-5, investido no cargo de Médico Generalista de PSF, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde;
V – Luis Alan Chagas Alves, matrícula nº 17843-8, investido no cargo de Médico Generalista de Pronto Atendimento, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde;
VI – Napoleão Claro de Oliveira Filho, matrícula nº 17802-0, investido no cargo de Médico Generalista de ESF 40 h, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde;
VI – Phelipe Henrique Rigo, matrícula nº 17830-6, investido no cargo de Médico Generalista de Pronto Atendimento 20 h, lotado 
na Secretaria Municipal de Saúde;
VII – Rodolfo Luis Pimentel, matrícula nº 16102-0investido no cargo de Médico Generalista de PSF, lotado na Secretaria Munici-
pal de Saúde;
X – Stefan Wolanski Negrão, matrícula nº 14790-9, investido no cargo de Médico Generalista de Pronto Atendimento 20h, lotado 
na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as Portaria nº 341/2016 e produzindo efeitos legais 
a partir de 01 de agosto de 2017.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.
           

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 601/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Parágrafo 1°, do Art. 12, da Lei Complementar n° 050/2014,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder avanço vertical, aos servidores ocupantes do cargo de Professor, por comprovação de habilitação, conforme 
abaixo:

SEQ. MATR.         NOME                                           ADM.              CLASSE
01 16.317/1       Edilson Leal Boeira                16/08/2012 IV/V
02 12.193/2       Solange Teresinha Scarpin Barreto   16/05/2001 IV/V
    
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 602/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde – Departamento de Vigilância em 
Saúde, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional 
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, 
até 30 de novembro de 2017:
I – Alexandre Ribas - Carteira de Habilitação nº 03845617939;
II – Maria Fernanda Fedalto Moraes – Carteira de Habilitação nº 04343647210;
III – Patricia Clark Giannini – Carteira de Habilitação nº 03459187819;
IV – Eleni de Oliveira Iuchema – Carteira de Habilitação nº 02659079629 ;
V – Carlos Alberto Schimanski Junior – Carteira de Habilitação nº 1988239400.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 02 de agosto de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Portaria nº 602/2017, declaro que estou ciente das disposições deter-
minadas 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:

RECURSOS HUMANOS
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
TERMO DE FOMENTO Nº 017/2017

Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e a ASSO-
CIAÇÃO DE SAÚDE FREDERICO GUILHERME KECHE VIR-
MOND – INSTITUTO VIRMOND.
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.178.037/0001-76, 
com sede e Prefeitura situada na Rua Brigadeiro Rocha, n°. 
2777, cidade de Guarapuava/PR, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal Senhor CESAR AUGUSTO CAROLLO 
SILVESTRI FILHO, RG n°. 6.258.062-35 SSP-PR e inscrito no 
CPF sob o nº 032.157.469-99, e de outro lado o ASSOCIAÇÃO 
DE SAÚDE FREDERICO GUILHERME KECHE VIRMOND – 
INSTITUTO VIRMOND, Associação de saúde sem fins lucrati-
vos, de Direito Privado, inscrito no CNPJ nº 08.828.617/0001-
01, com sede na Rua Pedro Alves, 1283, CEP 85010-080, 
Bairro Centro, Guarapuava/PR, neste ato representado por seu 
Presidente a Sr. FREDERICO EDUARDO W. VIRMOND, RG 
n° 900.110 SSP/PR e CPF nº 285.732.189-91, de ora em dian-
te denominados somente MUNICÍPIO E ENTIDADE, respec-
tivamente, partes que resolvem celebrar o presente TERMO 
DE FOMENTO, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Fomento tem por objeto o apoio finan-
ceiro por parte do Município a Organizações Sociais sem fins 
lucrativos, observando o artigo 3°, Inciso IV da Lei Federal 
13019/2014 e aplicando-se o disposto no artigo 116 da Lei n° 
8666/93; Resolução 28/2011 e IN 61/2011 do TCE/PR.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a Entidade até 
valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), que deverá ser 
utilizado na aquisição de Equipamentos Hospitalares descritos 
no Plano de Trabalho aprovado pelo Município  
Parágrafo Segundo. O Plano de Trabalho a que se refere o 
objeto deste Termo de Fomento passa a fazer parte integrante 
do termo, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 
300.000,00 (Trezentos mil reais), sendo liberado conforme pla-
no de trabalho apresentado pela Entidade. 
A ENTIDADE aplicará os recursos financeiros recebidos, con-
forme Plano de Trabalho aprovado pelo Município, na aquisição 
de equipamentos hospitalares, atendendo para o cumprimento 
dos objetivos e metas propostos, observando a Resolução n° 
028/2011, 046/2014 e na Instrução Normativa 61/2011 do TCE/
PR, e demais legislações da área.
Parágrafo Primeiro. A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada Conta 
corrente especifica para este Termo de Cooperação, sendo: 
Banco 104 CEF – Caixa Econômica Federal, Agência 0389, 
Conta Corrente 8033-1.
Parágrafo Segundo. Enquanto não empregados na sua finali-
dade, os recursos repassados deverão ser aplicados financei-
ramente nos termos do art. 116, § 4º, da Lei nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
31 de dezembro de 2017, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 

através de Termo Aditivo, após análise da procuradoria e apro-
vado pelo Município.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da dotação Orçamentária nº 3.3.50.43 - Subvenções Sociais, 
da Secretaria Municipal de Administração.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas mensalmente ao MUNICÍPIO 
dos recursos recebidos, através de relatórios, Notas Fiscais, 
Processos de compra e demais documentos que sejam solici-
tados pelo Município. Prestará, também, Contas Bimestralmen-
te ao Tribunal de Constas do Estado do Paraná, INCLUINDO 
AS INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de Transferências 
– SIT de acordo com as exigências contidas na Resolução n° 
028/2011, 046/2014 e na Instrução Normativa 61/2011 do TCE/
PR.
Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação fiscal. (ex., nota fiscal, avisos de débitos bancários, 
etc.). 
Parágrafo Segundo. As despesas deverão estar em confor-
midade com o Plano de Aplicação de Recursos, aprovado jun-
tamente com o Plano de Trabalho apresentado pela Entidade. 
Despesas estranhas ao Plano de Aplicação serão considera-
das irregulares e sujeitas a estorno e glosa.
Parágrafo Terceiro. Eventuais alterações no plano de aplica-
ção dos recursos deverão ser formalizadas com antecedência 
de 30 dias para análise e aprovação do Município. 
Parágrafo Quarto. As despesas realizadas com recursos de 
transferência deverão ser precedidas do regular processo li-
citatório, ou, nos casos em que a entidade tomadora estiver 
desobrigada desta formalidade legal, deverão ser obedecidos 
os princípios aplicáveis à administração pública por meio da 
formalização de processos de compras que comprovem a ob-
servância dos princípios da moralidade, impessoalidade, da 
economicidade, da isonomia, da eficiência e da eficácia, nos 
termos do art. 18 da Resolução 28/2011.
Parágrafo Quinto. Farão prova da movimentação financeira, 
pela Entidade dos recursos, os seguintes documentos:
I - os extratos bancários da conta específica e das aplicações 
financeiras a ela vinculadas;
II - os comprovantes dos pagamentos realizados pelo tomador 
aos fornecedores e/ou prestadores de serviços, nos termos do 
art. 13, § 5º da Resolução 28/2011;
III - os documentos de comprovação das despesas realizadas, 
nos termos do art. 19 da Resolução 28/2011;
IV - guias de recolhimento ou comprovantes de depósito relati-
vos à devolução de valores ou recolhimento de saldos;
V - demonstrativo da movimentação financeira informada no 
SIT.
Parágrafo Sexto. A regularidade da execução do objeto, pelo 
tomador, se dará mediante os seguintes documentos:
I - processos de compras realizadas por intermédio de procedi-
mento licitatório ou pesquisa de preços; 
II - os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Re-
solução nº 28/2011, em vias originais;
III - informação integral, no SIT, das despesas realizadas e res-
pectivos processos de compras;
IV - documentos que comprovem a realização das atividades 
previstas e o atingimento das metas propostas.
CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
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O MUNICÍPIO nomeia como Gestor/Fiscal do Termo de Fomen-
to o Senhor Jean Paulo Ferreira, Médico, CPF 676.252.319-68, 
Matricula 16109-8, que deverá fiscalizar e avaliar a execução 
do Termo de Fomento, conforme legislação do TCE/PR, atra-
vés de visitas e relatórios, solicitando para sua análise os do-
cumentos necessários para comprovar a correta execução e 
aplicação dos recursos. 
Parágrafo Primeiro. A fiscalização, nos termos do art. 20 da 
Resolução 28/2011, poderá ocorrer a qualquer momento pelo 
Gestor/Fiscal, órgãos e sistemas de controle.
Parágrafo Segundo. Os responsáveis pelos trabalhos de 
acompanhamento e fiscalização, ao terem conhecimento de 
quaisquer desvios ou irregularidades, deverão informar imedia-
tamente ao Município, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo Terceiro. O Gestor/Fiscal deverá registrar os relató-
rios de Fiscalização realizados no período de execução, Termo 
de Cumprimento de Objetivos no Sistema Integrado de Trans-
ferências – SIT e Termo de Instalação e Funcionamento dos 
Equipamentos Adquiridos. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO providenciará a publicação deste instrumento 
no prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Município.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA
Este Termo de Fomento poderá ser rescindido automatica-
mente independente da formalização de instrumento, no caso 
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especial-
mente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Plano de Trabalho, atestado pelo Gestor/
Fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo de Fomento por parte da ENTIDADE importará na sus-
pensão dos repasses de verbas e/ou devolução dos valores já 
repassados, além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, 
impedirá ainda, o recebimento de outras verbas repassadas 
pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a devolução pela ENTIDADE de eventual saldo 
de recursos ao MUNICÍPIO na data de encerramento, denún-
cia ou rescisão deste Termo de Fomento, atualizados moneta-
riamente. 
Parágrafo Único. A ENTIDADE deverá ainda restituir ao MU-
NICÍPIO o valor transferido, atualizado monetariamente desde 
a data do recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da 
legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo de Cooperação;
b) Não for executado o objeto do Termo de Cooperação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DESTINAÇÃO DOS BENS AD-
QUIRIDOS
Os Equipamentos, adquiridos com recursos financeiros trans-
feridos pelo Município, passarão a incorporar o Patrimônio da 
Entidade, após aprovada a prestação de contas final deste 
Termo de Fomento, desde que assegurada à continuidade do 
projeto proposto.
Parágrafo Único. Sendo o presente Termo rescindido por 
quaisquer dos motivos constantes na Cláusula Oitava, bem 
como o projeto deixar de seguir seu curso regular, interrompen-
do a sua continuidade, os bens acima referidos serão, a critério 
do Município, redirecionados a uma entidade congênere, com 
programa similar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 
Guarapuava, 27 de julho de 2017.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
César Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE FREDERICO GUILHERME KE-
CHE VIRMOND Frederico Eduardo W. Virmond

Presidente da Entidade

                              Luiz Carlos dos Santos 
CPF 696.749.579-87

                                      Testemunha 
  
                                  Marcelo Dall’Agnol  

CPF 022.869.369-19
                                      Testemunha    
  

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 047/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei Complementar 060/2016, artigos 219º e 220º e artigo 179 
da Lei Complementar 61/2016,

R  E  S  O  L  V  E: 

Art. 1º. Prorrogar os trabalhos da Comissão de Processo Admi-
nistrativo designada pela Portaria 32/2017 pelo prazo de mais 
30 (trinta) dias. 
Art. 2º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito retroativo a 08/07/2017, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Gabinete da Presidência do Poder Legislativo de Guarapuava, 
em 31 de julho de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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