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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 15 de setembro de 2017
Veiculação: 15 de setembro de 2017

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIII Nº 1207

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEIS

LEI Nº 2687/2017
Dispõe sobre tornar público a lista de espera dos inscritos para 
vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs, 
do Município de Guarapuava e dá outras providências.
Autor: Valdemar Calixtro dos Santos

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado à torna pública por 
meio do site da Prefeitura Municipal de Guarapuava, a lista de 
espera das crianças inscritas para vagas nas creches (Centro 
Municipal de Educação Infantil – CMEI), do Município de Gua-
rapuava.
Art. 2º A solicitação da vaga é realizada pelo pai, mãe ou res-
ponsável diretamente nos Centros Municipais de Educação In-
fantil da Rede Pública.
Art. 3º No CMEI, ao solicitar cadastramento do pedido da 
vaga, um funcionário realizará preenchimento do formulário 
eletrônico inserindo os dados informados pelo solicitante, esse 
processo dá origem a protocolo que segue expedido direta-
mente para o e-mail informado pelo solicitante ou, na inexistên-
cia desses, o solicitante poderá retornar ao CMEI para retirar o 
número de protocolo da solicitação após 48 horas da realiza-
ção do pedido. 
Art. 4º Mensalmente a SEMEC publicará a listagem de vagas 
remanescente da Lista de Chamada Única: Na recepção da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (em formato im-
presso); no portal da SEMEC na internet (educacaoguarapua-
va.wordpress.com), no sítio da internet da Prefeitura Municipal 
de Guarapuava (www.guarapuava.pr.gov.br) e na recepção de 
cada um dos Centros Municipais de Educação Infantil (em for-
mato impresso).
Art. 5º Ao alcançar vaga para matricula, a família/responsável 
é notificada, tendo três dias para efetuar matrícula no Centro 
Municipal de Educação Infantil indicado.
Art. 6º Havendo desistência da vaga, os responsáveis pela 
criança deverão comunicar o setor de Ouvidoria do Departa-
mento Pedagógico da SEMEC e, a criança será excluída da 
lista.
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar atra-
vés de Decreto a presente lei.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 06 de setembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2691/2017
Estabelece os procedimentos e fixa valores para Concessão 
de Diárias para viagens, no âmbito do Poder Legislativo do 

Município de Guarapuava, Estado do Paraná e dá outras pro-
vidências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Aos membros do Poder Legislativo Municipal de Gua-
rapuava, Estado do Paraná e aos servidores que necessitem 
deslocar-se da localidade onde tem exercício do Cargo para 
outro ponto do território nacional ou para o exterior, farão jus 
à percepção de diárias para custeio de despesas, por dia de 
deslocamento, segundo as disposições contidas nesta lei. 
Art. 2º Terão direito ao recebimento de diárias:
I - Presidente e Vereadores, quando em missão de representa-
ção do Legislativo Municipal, no exercício de atividades ligadas 
diretamente à esfera da atuação Parlamentar ou para partici-
pação em Congressos, Conferências, Seminários, Palestras, 
Cursos e Eventos de interesse do Legislativo Municipal ou vol-
tados ao exercício do múnus público, mediante autorização do 
Presidente.
II - Servidores, quando a serviço do Legislativo ou para par-
ticipação em Congressos, Conferências, Seminários, Cursos, 
Treinamentos, Aperfeiçoamentos, Palestras, Reciclagens de 
interesse do Poder Legislativo Municipal, voltados para o exer-
cício de suas funções, mediante autorização do Presidente. 
Parágrafo único: Não serão autorizados cursos com carga ho-
rária diária inferior a 6 (seis) horas diárias, excetuando-se os 
dias de início ou final do evento e os eventos realizados pelo 
Tribunal de Contas, com carga horária inferior.
Art. 3º As diárias serão concedidas por dia de afastamento da 
sede do serviço, destinando-se a indenizar os servidores ou 
Vereadores por despesas como hospedagem, alimentação e 
locomoção do usuário solicitante.
§1º Serão considerados para fins de liberação de diárias, o 
tempo despendido para o deslocamento até o local do evento 
ou atividade a ser desenvolvida até o retorno à sede do solici-
tante.
§2º O solicitante deverá preferencialmente utilizar para seu 
deslocamento veículo oficial ou transporte público, podendo 
somente utilizar veículo próprio quando devidamente justifi-
cado em sua solicitação a impossibilidade de outro meio de 
condução, isentando o Poder Legislativo de qualquer respon-
sabilidade quanto ao uso de veículo próprio.
§3º Excepcionalmente, quando, o deslocamento envolver o 
transporte aéreo, as despesas de passagens aéreas serão 
custeadas separadamente pelo Legislativo Municipal, median-
te requerimento prévio, nos termos desta lei.
§4º Quando se tratar de deslocamentos em viagens interes-
taduais, as diárias serão liberadas com o acréscimo de 50 % 
(cinquenta por cento) do valor original constante no Anexo I.
§5º Quando o solicitante utilizar do veículo oficial para suas 
viagens, eventuais despesas extras, como combustível, peças, 
pneus, etc, poderão ser ressarcidas pelo Poder Legislativo, 
mediante apresentação de Nota Fiscal em nome do Poder Le-
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gislativo, a qual deverá ser protocolada com a devida justifica-
tiva ao Departamento de Contabilidade, num prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas. 
Art. 4º Para o caso de deslocamento com meios próprios, 
se mais de um solicitante se deslocar com o mesmo meio de 
transporte, será paga diária diferenciada apenas para aquele 
que tenha viabilizado o transporte, sendo que aos demais a 
diária será paga com parâmetro de veículo oficial, conforme 
tabela constante do Anexo I.
Art. 5º Os valores das diárias constantes do Anexo I serão cor-
rigidas anualmente pelo INPC ou outro índice oficial que vier 
a substituí-lo, mediante Decreto da Mesa Executiva do Poder 
Legislativo do Município de Guarapuava, tendo como base o 
acumulado da inflação dos últimos doze (12) meses.
Art. 6º O valor corresponde as diárias será disponibilizado e 
creditado pela Diretoria de Gestão Financeira conforme soli-
citação protocolada pelo interessado em data anterior ao des-
locamento, desde que cumpridas todas as formalidades desta 
lei.    
Art. 7º Para liberação da diária, o usuário interessado deverá 
solicitá-la, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas, através de formulário específico de solicitação de via-
gem, constante no Anexo II, bem como mediante o preenchi-
mento e assinatura do formulário do Anexo III e demais formu-
lários, informando obrigatoriamente: 
a) Nome do solicitante e seu cargo, sua matrícula funcional ou 
identificação;
b) Local de destino da viagem;
c) Atividade a ser desempenhada e horários de início e fim;
d) Folheto explicativo ou folder do evento que pretende partici-
par, se houver ou justificativa nos demais casos;
e) Período previsto para viagem, contendo data de saída e re-
torno, com a estimativa dos respetivos horários;
f) Valor diário e valor total a ser liberado, nos termos desta lei;
g) Preenchimento do formulário contido no ANEXO II;
h) Preenchimento prévio da autorização de desconto, em caso 
de não realização de viagem, conforme modelo do ANEXO IIII;
i) Demais informações pertinentes;
Art. 8º Compete ao Departamento de Contabilidade analisar 
previamente se a solicitação atende aos requisitos desta lei, 
encaminhando à Presidência para deliberação, para posterior 
liberação dos valores.
Art. 9º O Presidente, despachará, conforme formulário do Ane-
xo IV, pela concessão ou negativa da diária requerida, deven-
do, se autorizado o pedido do solicitante, o ato do Presidente 
ser publicado.
Art. 10. Ao retornar da viagem, o solicitante terá o prazo de até 
48 (quarenta e oito) horas, para apresentar, mediante protoco-
lo, ao Controle Interno a prestação de contas conforme formu-
lário constante no Anexo V, acompanhado de Certificado ou 
Declaração Oficial de sua participação e duração no evento, 
objeto da viagem, comprovantes de seus meios deslocamen-
tos, como a exemplo, cópia de passagens, recibos de pedá-
gios, etc, sem prejuízo de outros documentos que a Adminis-
tração julgar necessários.
Parágrafo único. Da análise da prestação de contas recebi-
da pelo Controle Interno, este emitirá parecer opinando pela 
regularidade ou irregularidade com a remessa dos autos ao 
Departamento de Contabilidade, para finalizar o processo ou 
encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos para pro-
vidências previstas no art. 11 e seus parágrafos desta lei.
Art. 11. O Vereador ou Servidor que receber diária e, por qual-
quer motivo, deixar de cumprir a atividade ou missão designa-
da, fica obrigado a restituí-la integralmente ao Erário, no prazo 
máximo de 24 (vinte quatros) horas, a partir do encerramento 
de sua atividade, sob pena de, não o fazendo, sofrer os des-

contos correspondentes no próximo recebimento do subsídio 
ou remuneração.  
§1º Na hipótese do solicitante retornar à sede do Município 
em prazo menor do que o previsto para seu afastamento, não 
realização da viagem ou não comprovação com a prestação 
de contas, deverá restituir os valores das diárias recebidos em 
excesso ao Erário, num prazo não superior a 48 (quarenta e 
oito) horas, contados do encerramento previsto inicialmente do 
evento, sob pena de, não o fazendo, sofrer os descontos pre-
vistos em seu próximo vencimento ou subsídio.
§2º Se o solicitante não atender integralmente o disposto nos 
artigos 7º, 10 e 11 desta lei, de imediato o Departamento de 
Contabilidade encaminhará cópia do processo ao Departa-
mento de Recursos Humanos, juntamente com seu parecer 
técnico, para fins de desconto em folha de pagamento dos va-
lores recebidos pelo solicitante.
Art. 12. Não serão concedidas diárias:
I – Para deslocamentos com saída e retorno no mesmo dia, 
dentro do horário de expediente, com veículo oficial;
II – que ultrapassem o limite mensal de 7 (sete) diárias por so-
licitante, com exceção dos motoristas em trabalho;
Art. 13. As despesas decorrentes da execução desta Lei corre-
rão à conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se a Resolução 08/2013 e as demais disposições 
em contrário.

Guarapuava, 06 de setembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
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LEI Nº 2691/2017
Extingue cargos de serventes de limpeza constante na Lei nº 
2.516/2016, de 01 de abril de 2016, que Dispõe sobre o Plano 
de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Muni-
cípio de Guarapuava.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Serão extintos os cargos de Servente de Limpeza, do 
quadro geral, conforme descritos na Lei nº 2.516/2016, confor-
me segue:
I - as vagas disponíveis serão extintas de imediato; e
II - as vagas ocupadas serão extintas quando ocorrer a sua 
vacância.
Parágrafo único. Os servidores ocupantes dos cargos de Ser-
ventes de Limpeza, permanecerão com todas as vantagens 
até então estabelecidas inclusive, as promoções previstas na 
Lei nº 2.516/2016.
Art. 2º Após a extinção de todos os cargos de servente de 
limpeza, a referida categoria fica excluída do plano de cargos 
e salários.
Art. 3º O Município de Guarapuava fica autorizado a contratar 
empresa especializada para prestação de serviço de limpeza 
e conservação, através de execução indireta, em decorrência 
dos princípios do Interesse Público e Eficiência.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando as disposições contrárias.

Guarapuava, em 13 de setembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO N° 6234/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas e 
atendendo ao contido nos artigos. 5º, 6º e 15 do Decreto Lei 
Nº 3365, de 21 de junho de 1941, com alterações introduzidas 
pela Lei Federal Nº 2786, de 21 de maio de 1956, 

RESOLVE

Art. 1º Fica Declarado de Utilidade Pública para fins de De-
sapropriação, a área de 276,30 m² (duzentos e setenta e seis 
vírgula trinta metros quadrados), de propriedade de Cleverson 
Gabriel Cordova e Outro, objeto da matrícula nº 9615, perten-
cente ao Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, desta 
Comarca e cidade de Guarapuava, conforme anexo;
Art. 2º A área atingida conforme o imóvel descrito no artigo 
anterior destina-se à Regularização do sistema viário da Rua 
XV de Novembro. 
Art. 3º A desapropriação em apreço deverá ser preferencial-
mente por acordo e em caráter de urgência.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, em 03 de agosto de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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REPUBLICAÇÃO

DECRETO N° 6251/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º. Nomear em virtude de habilitação em Concurso Públi-
co, de acordo com o que dispõe o Art. 37, inciso II, da Consti-
tuição Federal de 1988, c/c o inciso I, do Art. 6º, da Lei Com-
plementar Municipal nº 060, de 01 de abril de 2016, conforme 
segue:
I – A partir de 01 de setembro de 2017.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de setembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6292/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 

DECRETA

Art. 1º Nomear o Senhor Rodrigo Dias Soares, inscrito no CPF 
nº. 027.899.021-51, para exercer o cargo de Assessor de Ga-
binete de Secretário, na Secretaria Municipal de Esportes, a 
partir de 12 de setembro de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 11 de setembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6293/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Designar a servidora Sra. Maria Clarice de Macedo Fa-
gundes, para responder como Diretora do CMEI Jardim das 
Américas, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, a partir de 21 de agosto de 2017.  
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 21 de agosto de 2017.

Guarapuava, 12 de setembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6294/2017

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

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o Projeto de Loteamento denominado 
RESIDENCIAL VITÓRIA, constituído de 04 (quatro) quadras, 
totalizando 48 (quarenta e oito) Lotes Residenciais e 01 (uma) 
Área Institucional, com área total de 26.164,50 m² (vinte e seis 
mil cento e sessenta e quatro vírgula cinquenta metros quadra-
dos), localizado no Bairro dos Estados, distrito sede, Município 
de Guarapuava, Estado do Paraná, conforme Projeto e Memo-
rial Descritível, integrantes deste Decreto.
Art. 2º Ficam de Domínio Público do Município de Guarapu-
ava, as Áreas Institucionais Destinadas ao Sistema de Cir-
culação, com 5.381,84 m² (cinco mil trezentos e oitenta e um 
vírgula oitenta e quatro metros quadrados), Destinadas à Im-
plantação de Equipamentos Públicos Urbanos e Comunitários, 
bem como aos Espaços Livres de uso Público, com 3.929,60 
m² (três mil novecentos e vinte e nove vírgula sessenta me-
tros quadrados), encerrando um total de 9.311,44 (nove mil 
trezentos e onze vírgula quarenta e quatro metros quadrados), 
devendo a transferência de domínio acontecer no ato dos res-
pectivos registros, sem quaisquer ônus ao Município, inclusive 
dispensando-se os instrumentos de escritura Pública.
Art. 3º Fica caucionado ao Município de Guarapuava, o Imóvel 
Matriculado sob nº 10825, do Serviço de Registro de Imóveis 
do 1º Ofício, da Comarca de Guarapuava, conforme Termo 
de Compromisso com Caução de Lotes, podendo somente 
ser comercializados com a prévia e expressa autorização do 
Município, através de Declaração de Vistoria, comprovando a 
execução das obras de infraestrutura completa.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se o decreto n.º 6079/2017 e demais disposi-
ções em contrário.

Guarapuava, 12 de setembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6295/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autoriza-
ção na Lei nº 2596/2016,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapua-
va, para o exercício financeiro de 2017, um crédito adicional 
suplementar, na importância de R$ 1.845.069,00 (um milhão 
oitocentos e quarenta e cinco mil e sessenta e nove reais). 
Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos 
no art. 43, § 1°, III da Lei n° 4.320/64, resultantes do cancela-
mento parcial das seguintes dotações, conforme se especifica: 
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 14 de setembro de 2017.

Guarapuava, 14 de setembro de 2017. 

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6296/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização 
na Lei nº 2596/2016,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2017, um crédito adicional suple-
mentar, na importância de R$ 9.051,44 (nove mil, cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos).
Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no art. 
43, § 1°, II e § 3º da Lei n° 4.320/64 resultantes de excesso de arrecadação nas fontes 167 e 512, linhas de receita 227 e 61, 
conforme se especifica:
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 14 de setembro de 2017.

Guarapuava, em 14 de setembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização 
na Lei nº 2596/2016,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no Orçamento da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – PROTEGER, para o exercício 
financeiro de 2017, um crédito adicional suplementar, na importância de R$ 503.000,00 (quinhentos e três mil reais).
Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no art. 
43, § 1°, III da Lei n° 4.320/64, resultante do cancelamento parcial das seguintes dotações, conforme se especifica: 

DECRETO N° 6297/2017
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 14 de setembro de 2017.

Guarapuava, 14 de setembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6297/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Fica convocada a 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, a ser realizada no dia 29 de setembro de 
2017, nesta cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, sob a coordenação das Secretarias Municipais de Políticas para as Mu-
lheres e de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com a sociedade civil organizada.
Parágrafo Único. A Conferência funcionará como etapa preparatória para IV Conferência Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial (IV CONAPIR), prevista para acontecer entre os dias 27 e 30 de maio de 2018, em Brasília.
Art 2º A 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial terá como tema “O Brasil na década dos afrodescendentes: 
reconhecimento, justiça e desenvolvimento”, que será dividido nos seguintes eixos temáticos:
I - Reconhecimento: políticas afirmativas, participação popular, educação básica, ensino superior, cultura e comunicação;
II - Justiça: segurança pública, administração penitenciária, justiça e direitos humanos;
III - Desenvolvimento: trabalho, desenvolvimento social, acesso ao território e à cidade, esporte, turismo, meio ambiente e saúde;
IV - Discriminação múltipla ou agravada: gênero, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), juventude e liberda-
de religiosa. 
Art. 3º A Conferência terá como objetivos principais: 
I - Ampliar e fortalecer a política municipal de promoção da igualdade racial
II – Analisar e discutir o tema e eixos propostos, sua implementação e desafios, encaminhando prospostas para a Conferência 
Estadual e Nacional de Políticas para as Mulheres.
Art. 4º A 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial elegerá delegados (as) para a Conferência Estadual.
Art 5º As Secretarias Municipais de Políticas para as Mulheres e de Assistência e Desenvolvimento Social expedirão, mediante 
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal nº 2035/2012,

R E S O L V E

Art. 1º Revogar a disposição funcional do servidor Ubiratan da Trindade, cargo Guardião, matrícula nº 10056-0, cuja disposição 
se deu mediante a Portaria nº 002/2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 12 de setembro de 2017, revo-
gando a Portaria 002/2017 e demais disposições em contrário. 

Guarapuava, 13 de setembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 738/2017

RECURSOS HUMANOS

NDRH – NÚCLEO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
O NDRH do Município de Guarapuava, no uso de suas atribuições, torna pública a lista dos Candidatos, que NÃO COMPARE-
CERAM ou NÃO PREENCHEERAM os requisitos exigidos para assumir sua função, conforme abaixo:

Concurso nº 001/2016

Edital nº: 014/2017

Cargo: Técnico em Enfermagem
INSC. NOME CLAS.

0151442 Ana Maria Voitechen Van Kranenburg 49º

EDITAL 014/2017

PORTARIAS

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 Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 251/2017, dilação de prazo pelo período de 30 (trin-
ta) dias, a partir de 03 de setembro de 2017.
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 03 de setembro de 2017.

Guarapuava, 06 de setembro de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 723/2017 PORTARIA Nº 724/2017
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 Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 465/2017, dilação de prazo pelo período de 90 (no-
venta) dias, a partir de 26 de junho de 2017.
Art. 2º Findo o prazo de 90 (noventa) dias, a Comissão deverá 
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 26 de junho de 2017.

Guarapuava, 06 de setembro de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

portaria, o Regimento da 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial.
Parágrafo Único. O Regimento disporá sobre a organização e o funcionamento da 1ª Conferência Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial, inclusive sobre o processo democrático de escolha de seus delegados (as).
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 14 de setembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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0151125 Marcela Elizabeth Strugal 54º
 
Guarapuava, 12 de setembro de 2017.

NDRH

ANEXO I

ANEXO II
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DEPARTAMENTO DE ESTÁGIO
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DEPARTAMENTO CONTÁBIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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SURG
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SURG

CÂMARA MUNICIPAL

DECRETOS
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DECRETO N° 52/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear o servidor LUCAS KAIQUE DE LIMA DA COS-
TA, portador da RG nº. 13.269.459-1 e CPF 099.328.319-56, 
para exercer o cargo de provimento em comissão de Asses-
sor de Gabinete da Presidência, tendo remuneração pelo ní-
vel CCL-n4 do anexo II da LC 61/2016, lotado no gabinete da 
Presidência. 
Art. 2º O cargo de Assessor  de Gabinete da Presidência tem 
as seguintes atribuições: Desempenhar funções administrati-
vas internas e externas, seguindo orientação superior; efetuar 
serviços de recepção no gabinete da presidência; redação, di-
gitação, organização de arquivos, elaborar correspondências 
oficiais, correspondências internas da presidência, expedir 
convites, agendar reuniões da presidência, cuidar da agenda 
do presidente, organizar eventos oficiais, juntamente com o 
Coordenador, adotando todas as providências legais necessá-
rias, auxiliar no desempenho de todas as atividades do presi-
dente.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
                       
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 04 de se-
tembro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 53/2017
 O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: 
                                        

Art. 1º Nomear o servidor FABIANO FERREIRA DE BASTOS, 
portador da RG nº. 8.930.423-7 e CPF 042.461.539-82, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete Parla-
mentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da 
LC 61/2016, lotado no gabinete do Ver. Luiz Augusto Klosowski 
a partir desta data. 
Art. 2º O cargo de Assessor de Gabinete Parlamentar tem as 
seguintes atribuições: Desempenhar funções internas e ex-
ternas, segundo diretrizes e orientação superior do vereador 
responsável ou superior; minutar projetos de lei, resoluções, 
emendas parlamentares e as respectivas justificativas, enca-
minhando os mesmos ao Departamento legislativo para a cor-
reta formatação e inserção nos sistemas legislativos, visando 
a tramitação legal; executar trabalhos de redação e resumo de 
acompanhamento de reuniões e comissões; auxiliar na reali-
zação de pesquisas, estudos e elaboração de informações de 

interesse do Gabinete; elaborar pedidos de informação e res-
pectivas repostas, colaborar na organização de audiências pú-
blicas ou reuniões que devam ser promovidas pelo Vereador; 
auxiliar nos processos legislativos de interesse e autoria do 
gabinete, tais como requerimentos, projetos de leis, correspon-
dências, atendimento ao público, e outras funções correlatas 
de assessoramento, entre outras, desempenhar funções inter-
nas 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 as 
providências necessárias ao assessoramento formal do parla-
mentar; promover o registro de nome e endereço completo de 
autoridades, lideranças e cidadãos de interesse do vereador.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.

                     
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 04 de se-
tembro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 53/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: 
                                 
Art. 1º Nomear o servidor REGINALDO ANTONIO LOPES, 
portador da RG nº. 5.752.439-1 e CPF 014.949.949-33, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete Parla-
mentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da 
LC 61/2016, lotado no gabinete do Ver. Gilson Moreira d
a Silva a partir desta data. 
Art. 2º O cargo de Assessor de Gabinete Parlamentar tem as 
seguintes atribuições: Desempenhar funções internas e ex-
ternas, segundo diretrizes e orientação superior do vereador 
responsável ou superior; minutar projetos de lei, resoluções, 
emendas parlamentares e as respectivas justificativas, enca-
minhando os mesmos ao Departamento legislativo para a cor-
reta formatação e inserção nos sistemas legislativos, visando 
a tramitação legal; executar trabalhos de redação e resumo de 
acompanhamento de reuniões e comissões; auxiliar na reali-
zação de pesquisas, estudos e elaboração de informações de 
interesse do Gabinete; elaborar pedidos de informação e res-
pectivas repostas, colaborar na organização de audiências pú-
blicas ou reuniões que devam ser promovidas pelo Vereador; 
auxiliar nos processos legislativos de interesse e autoria do 
gabinete, tais como requerimentos, projetos de leis, correspon-
dências, atendimento ao público, e outras funções correlatas 
de assessoramento, entre outras, desempenhar funções inter-
nas e externas, seguindo orientação superior; efetuar serviços 
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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 as 
providências necessárias ao assessoramento formal do parla-
mentar; promover o registro de nome e endereço completo de 
autoridades, lideranças e cidadãos de interesse do vereador.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 04 de se-
tembro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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