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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 10 de outubro de 2017
Veiculação: 10 de outubro de 2017

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIII Nº 1219

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N° 6320/2017

DECRETOS

Regulamenta a Lei Complementar Municipal 037/2013, altera-
do pela Lei Complementar Municipal 058/2015, que institui tra-
tamento favorecido, diferenciado e simplificado para as micro-
empresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, 
produtores rurais pessoa física, microempreendedores indivi-
duais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações 
públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração 
municipal e estabelece outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Inciso I do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Guara-
puava, 

DECRETA

Art. 1º  Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, 
deverá ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e 
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microem-
preendedor individual - MEI e sociedades cooperativas de con-
sumo, nos termos deste Decreto, com o objetivo de:
I - promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito 
local e regional;
II - ampliar a eficiência das políticas públicas; e
III - incentivar a inovação tecnológica.
§1º  Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos ór-
gãos da administração pública municipal direta, os fundos es-
peciais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e as demais enti-
dades controladas direta ou indiretamente pelo Município.
§2º  Para efeitos deste Decreto, considera-se:
I - âmbito local - limites geográficos do Município onde será 
executado o objeto da contratação;
II - âmbito regional – composto pelos Municípios limítrofes ao 
perímetro de Guarapuava, conforme mapa político vigente, 
descritos no Anexo I deste Decreto; e
III - microempresas e empresas de pequeno porte - os benefi-
ciados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, nos termos do inciso I do caput do art. 13.
§3º  Admite-se a adoção de outro critério de definição de âm-
bito regional, justificadamente, em edital, desde que atenda os 
objetivos previstos no art. 1º.
Art. 2º  Para a ampliação da participação das microempresas 
e empresas de pequeno porte nas licitações, os órgãos ou as 
entidades contratantes deverão, sempre que possível:
I - instituir cadastro próprio, de acesso livre, ou adequar os 
eventuais cadastros existentes, para identificar as microem-
presas e empresas de pequeno porte sediadas regionalmen-
te, juntamente com suas linhas de fornecimento, de modo a 
possibilitar a notificação das licitações e facilitar a formação de 
parcerias e as subcontratações;

II - padronizar e divulgar as especificações dos bens, serviços 
e obras contratados, de modo a orientar as microempresas e 
empresas de pequeno porte para que adequem os seus pro-
cessos produtivos;
III - na definição do objeto da contratação, não utilizar especi-
ficações que restrinjam, injustificadamente, a participação das 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas regio-
nalmente;
IV - disponibilizar informações no sítio eletrônico oficial do ór-
gão ou da entidade contratante sobre regras para participação 
nas licitações e cadastramento e prazos, regras e condições 
usuais de pagamento.
Art. 3º  Nas licitações públicas, a comprovação de regularida-
de fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura 
do contrato.
Art. 4º As microempresas e as empresas de pequeno porte, 
por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de com-
provação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta 
apresente alguma restrição.
§1º  Havendo alguma restrição na comprovação da regularida-
de fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da administração pública, para regula-
rização da documentação, para pagamento ou parcelamento 
do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa.
§2º  A não-regularização da documentação, no prazo previsto 
no §1º deste artigo, implicará decadência do direito à contrata-
ção, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administra-
ção convocar os licitantes remanescentes, na ordem de clas-
sificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
Art. 5º  Nas licitações, será assegurada, como critério de de-
sempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, independente de serem sediadas 
em âmbito local e regional.
§1º  Entende-se haver empate quando as ofertas apresenta-
das pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço, 
ressalvado o disposto no §2º. 
§2º  Na modalidade de pregão, entende-se haver empate quan-
do as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores ao menor preço.
§3º  O disposto neste artigo somente se aplicará quando a me-
lhor oferta válida não houver sido apresentada por microem-
presa ou empresa de pequeno porte.
§4º  A preferência de que trata o caput será concedida da se-
guinte forma:
I - ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pe-
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queno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situa-
ção em que será adjudicado o objeto em seu favor;
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa 
de pequeno porte, na forma do inciso I, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na situação de 
empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; e
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encon-
trem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta;
§5º  Não se aplica o sorteio a que se refere o inciso III do §4º 
quando, por sua natureza, o procedimento não admitir o empa-
te real, como acontece na fase de lances do pregão, em que 
os lances equivalentes não são considerados iguais, sendo 
classificados de acordo com a ordem de apresentação pelos 
licitantes.
§6º  No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classifi-
cada será convocada para apresentar nova proposta no prazo 
máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob 
pena de preclusão. 
§7º  Nas demais modalidades de licitação, o prazo para os li-
citantes apresentarem nova proposta será estabelecido pelo 
órgão ou pela entidade contratante e estará previsto no  instru-
mento convocatório. 
§8º  Nas licitações do tipo técnica e preço, o empate será aferi-
do levando em consideração o resultado da ponderação entre 
a técnica e o preço na proposta apresentada pelos licitantes, 
sendo facultada à microempresa ou empresa de pequeno porte 
melhor classificada a possibilidade de apresentar proposta de 
preço inferior, nos termos do regulamento.
§9º  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no 
caput deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor 
da proposta originalmente vencedora do certame.
Art. 6º  Os órgãos e as entidades contratantes deverão realizar 
processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lo-
tes de licitação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais).
Art. 7º  Nas licitações para contratação de serviços e obras, os 
órgãos e as entidades contratantes poderão estabelecer, nos 
instrumentos convocatórios, a exigência de subcontratação de 
microempresas ou empresas de pequeno porte, preferencial-
mente sediadas local ou regionalmente, sob pena de rescisão 
contratual, sem prejuízo das sanções legais, determinando:
I - o percentual mínimo a ser subcontratado e o percentual má-
ximo admitido, a serem estabelecidos no edital, sendo vedada 
a sub-rogação completa ou da parcela principal da contratação;
II - que as microempresas e as empresas de pequeno porte 
a serem subcontratadas sejam indicadas e qualificadas pelos 
licitantes com a descrição dos bens e serviços a serem forneci-
dos e seus respectivos valores;
III - que, no momento da habilitação e ao longo da vigência 
contratual, seja apresentada a documentação de regularidade 
fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de peque-
no porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o 
prazo para regularização previsto no §1º do art. 4º;
IV - que a empresa contratada comprometa-se a substituir a 
subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipóte-
se de extinção da subcontratação, mantendo o percentual ori-
ginalmente subcontratado até a sua execução total, notificando 
o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade 

da substituição, hipótese em que ficará responsável pela exe-
cução da parcela originalmente subcontratada; e
V - que a empresa contratada responsabilize-se pela padroni-
zação, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado 
e pela qualidade da subcontratação.
§1º  Deverá constar do instrumento convocatório que a exigên-
cia de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:
I - microempresa ou empresa de pequeno porte;
II - consórcio composto em sua totalidade por microempresas 
e empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 
da Lei nº 8.666, de 1993; e
III - consórcio composto parcialmente por microempresas ou 
empresas de pequeno porte com participação igual ou superior 
ao percentual exigido de subcontratação. 
§2º  Não se admite a exigência de subcontratação para o forne-
cimento de bens, exceto quando estiver vinculado à prestação 
de serviços acessórios. 
§3º  O disposto no inciso II do caput deverá ser comprovado no 
prazo de convocação para assinatura do contrato, sob pena de 
desclassificação. 
§4º  É vedada a exigência no instrumento convocatório de sub-
contratação de itens ou parcelas determinadas ou de empre-
sas específicas. 
§5º  Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas sub-
contratadas serão destinados diretamente às microempresas e 
empresas de pequeno porte subcontratadas.
§6º  São vedadas:
I - a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, 
assim definidas no instrumento convocatório;
II - a subcontratação de microempresas e empresas de peque-
no porte que tenham participado da licitação; e
III - a subcontratação de microempresas ou empresas de pe-
queno porte que tenham um ou mais sócios em comum com a 
empresa contratante.
Art. 8º  Nas licitações para a aquisição de bens de natureza 
divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou 
o complexo do objeto, os órgãos e as entidades contratantes 
deverão reservar cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
objeto para a contratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte.
§1º O disposto neste artigo não impede a contratação das mi-
croempresas ou das empresas de pequeno porte na totalidade 
do objeto.
§2º  O instrumento convocatório deverá prever que, na hipóte-
se de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá 
ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua 
recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o 
preço do primeiro colocado da cota principal.
§3º  Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota 
principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor 
preço.
§4º  Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por 
entregas parceladas, o instrumento convocatório deverá prever 
a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, 
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada 
para atender as quantidades ou as condições do pedido, justi-
ficadamente.
§5º  Não se aplica o benefício disposto neste artigo quando os 
itens ou os lotes de licitação possuírem valor estimado de até 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo em vista a aplicação da 
licitação exclusiva prevista no art. 6º.
Art. 9º  Para aplicação dos benefícios previstos nos arts. 6º a 
8º:
I - será considerado, para efeitos dos limites de valor estabe-
lecidos, cada item separadamente ou, nas licitações por preço 
global, o valor estimado para o grupo ou o lote da licitação que 
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deve ser considerado como um único item; e
II - poderá ser concedida, justificadamente, prioridade de con-
tratação de microempresas e empresas de pequeno porte se-
diadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por 
cento) do melhor preço válido, nos seguintes termos:
 a) aplica-se o disposto neste inciso nas situações em que as 
ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pe-
queno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou 
até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço;
b) a microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada 
local ou regionalmente melhor classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da 
licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu fa-
vor;
c) na hipótese da não contratação da microempresa ou da em-
presa de pequeno porte sediada local ou regionalmente com 
base na alínea “b”, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na situação da alínea “a”, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local 
ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que 
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta; 
e) nas licitações a que se refere o art. 8º, a prioridade será apli-
cada apenas na cota reservada para contratação exclusiva de 
microempresas e empresas de pequeno porte;
f) nas licitações com exigência de subcontratação, a priorida-
de de contratação prevista neste inciso somente será aplicada 
se o licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte 
sediada local ou regionalmente ou for um consórcio ou uma 
sociedade de propósito específico formada exclusivamente por 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local 
ou regionalmente, e;
g) a aplicação do benefício previsto neste inciso e do percen-
tual da prioridade adotado, limitado a 10% (dez por cento), de-
verá ser motivada, nos termos dos arts. 47 e 48, §3º, da Lei 
Complementar nº 123 de 2006.
Parágrafo único. Os benefícios previstos no inciso II serão apli-
cados prioritariamente às licitantes microempresas e empresas 
de pequeno sediadas em âmbito local e posteriormente às se-
diadas em âmbito regional. 
Art. 10.  Não se aplica o disposto nos art. 6º ao art. 8º quando:
I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos 
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno 
porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as 
exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microem-
presas e as empresas de pequeno porte não for vantajoso para 
a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 
ao complexo do objeto a ser contratado, justificadamente;
III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos 
arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 1993, excetuadas as dispen-
sas tratadas pelos incisos I e II do caput do referido art. 24, nas 
quais a compra deverá ser feita preferencialmente por micro-
empresas e empresas de pequeno porte, observados, no que 
couber, os incisos I, II e IV do caput deste artigo; ou
IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de 
alcançar, justificadamente, pelo menos um dos objetivos pre-
vistos no art. 1º.
Parágrafo único.  Para o disposto no inciso II do caput, consi-
dera-se não vantajosa a contratação quando:
I - resultar em preço superior ao valor estabelecido como refe-
rência; ou
II - a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a 
aplicação dos benefícios.

Art. 11.  Os critérios de tratamento diferenciado e simplificado 
para as microempresas e empresas de pequeno porte deverão 
estar expressamente previstos no instrumento convocatório.
Art. 12.  Aplica-se o disposto neste Decreto às contratações 
de bens, serviços e obras realizadas por órgãos e entidades 
públicas com recursos federais por meio de transferências vo-
luntárias, nos casos previstos no Decreto nº 5.504, de 5 de 
agosto de 2005, ou quando for utilizado o Regime Diferenciado 
de Contratações Públicas, conforme disposto na Lei nº 12.462, 
de 2011.
Art. 13.  Para fins do disposto neste Decreto, o enquadramento 
como:
I - microempresa ou empresa de pequeno porte se dará nos 
termos do art. 3º, caput, incisos I e II, e § 4º da Lei Complemen-
tar nº 123, de 2006;
II - agricultor familiar se dará nos termos da Lei nº 11.326, de 
24 de julho de 2006;
III - produtor rural pessoa física se dará nos termos da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991;
IV - microempreendedor individual se dará nos termos do § 1º 
do art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 2006; e
V - sociedade cooperativa se dará nos termos do art. 34 da Lei 
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e do art. 4º da Lei nº 5.764, 
de 16 de dezembro de 1971.
§1º  O licitante é responsável por solicitar seu desenquadra-
mento da condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento es-
tabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no 
ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para li-
citar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das 
demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente 
dos benefícios previstos neste Decreto.
§2º  Deverá ser exigida do licitante a ser beneficiado a de-
claração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos 
legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural 
pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de 
consumo, estando apto a usufruir do tratamento favorecido es-
tabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, 
de 2006.
Art. 14.  Não se aplica o disposto neste Decreto aos processos 
com instrumentos convocatórios publicados antes da data de 
sua entrada em vigor.
Art. 15.  O Chefe do Poder Executivo poderá expedir normas 
complementares à execução deste Decreto.
Art. 16.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 02 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Anexo I

Relação de Municípios que compõem o âmbito regional
Candói
Cantagalo
Campina do Simão
Pinhão
Inácio Martins
Prudentópolis
Turvo
Goioxim
Irati 
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DECRETO N° 6324/2017
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 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 094/2017 de 14/09/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
à servidora Maria da Conceição Farago Unger, matrícula nº 
117234, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível P, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Per-
manente, 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, 04 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6325/2017
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 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 095/2017 de 15/09/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Sandra de Jesus Silva, matrícula nº 80683, ocupante 
do Cargo de Professor (a), Nível Q, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 2.733,40 (dois mil setecentos e trinta e três 
reais e quarenta centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
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, 04 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6326/2017
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” §1º do artigo 40 da 
CF/1988 com redação dada pelo artigo 6º da Emenda Cons-
titucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 
096/2017 de 15/09/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Jamile Marina Vitorassi Teixeira, matrícula nº 106186, 
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível J, lotada na Secre-
taria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, do 
Quadro Permanente, com proventos de R$ 2.379,58 (dois mil 
trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito 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, 04 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6327/2017
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 artigo 73 da Lei Complementar 
Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003, bem como o que consta no processo nº 097/2017 de 
18/09/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Maria Lizete Schvarz, matrícula nº 98760, ocupante 
do Cargo de Atendente Social, Nível 15, lotada na Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 1.449,51 (um mil quatro-
centos e quarenta e nove reais e cinquenta 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, 04 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6328/2017
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 nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 099/2017 de 19/09/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Silvia Mara Martinez Cury, matrícula nº 80268, ocu-
pante do Cargo de Professor (a), Nível P, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 2.679,80 (dois mil seiscentos e setenta e nove 



23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  510 de outubro de 2017, Veiculação 10/10/17 Ano XXIII - Nº 1219 Boletim Oficial do Município -  5

reais e oitenta 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, 04 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6329/2017
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 artigo 73 da Lei Complementar 
Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003, bem como o que consta no processo nº 100/2017 de 
19/09/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
à servidora Soely Solange Trombetta Martins, matrícula nº 
52205, ocupante do Cargo de Servente de Limpeza, Nível 23, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Qua-
dro Permanente, com proventos de R$ 1.734,38 (um mil sete-
centos e trinta e quatro reais e trinta e oito 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, 04 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6330/2017
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 nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 103/2017 de 21/09/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Eni Aparecida de Lima Christo, matrícula nº 47139, 
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível R, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 2.899,58 (dois mil oitocentos e noventa 
e nove reais e cinquenta e oito 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, 04 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6331/2017
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 nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 104/2017 de 21/09/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Janete Aparecida Karnoski Poczenek, matrícula nº 
82040, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível Q, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Per-
manente, com proventos de R$ 2.853,67 (dois mil oitocentos 
e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), mensais 
e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
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, 04 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6332/2017
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 nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 105/2017 de 22/09/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
à servidora Maria Vanisa Pacheco dos Santos, matrícula nº 
83321, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível Q, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Per-
manente, com proventos de R$ 1.972,35 (um mil novecentos 
e setenta e dois reais e trinta e cinco 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, 04 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 6333/2017
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 artigo 40, § 1º, III, “a” § 5º da Cons-
tituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 108/2017 
de 26/09/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Marlene Merhet Bosetto, matrícula nº 136069, ocu-
pante do Cargo de Professor (a), Nível J, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 1.291,53 (um mil duzentos e noventa e um 
reais e cinquenta 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 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6334/2017
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 e majoração com fulcro no artigo 201, § 2º da 
CF/1988, e atendendo ao contido no requerimento protocolado 
sob nº 098/2017 de 18/09/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servi-
dora Leia Antonia de Fatima Slusarscki, matrícula nº 141038, 
ocupante do cargo de Servente de Limpeza, Nível 5, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Per-
manente, com proventos de R$ 503,27 (quinhentos e três reais 
e vinte e sete centavos) mensais e proporcionais ao tempo de 
contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a re-
visão geral anual para preservar-lhes, 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 
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, 04 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6335/2017
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 101/2017 de 20/09/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servido-
ra Raquel Buss Varela, matrícula nº 116327, ocupante do cargo 
de Professor (a), Nível M, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos 
de R$ 1.229,88 (um mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta 
e oito centavos) mensais e proporcionais ao tempo de contri-
buição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a re-
visão geral anual para preservar-lhes, 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 
PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6336/2017
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 Constitu-
cional nº 41/2003 e majoração com fulcro no artigo 201, § 2º da 
CF, e atendendo ao contido no requerimento protocolado sob 
nº 102/2017 de 20/09/2017,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servido-
ra Raquel Buss Varela, matrícula nº 131539, ocupante do car-
go de Professor (a), Nível K, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos 
de R$ 689,86 (seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis 
centavos) mensais e proporcionais ao tempo de contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a re-
visão geral anual para preservar-lhes, 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 
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, 04 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6337/2017
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, “b” do Art. 12, da Lei Com-
plementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, do § 1º do Art. 
40 da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, e atendendo ao contido no requerimento protocolado 
sob nº 107/2017 de 26/09/2017,

DECRETA
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Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade ao ser-
vidor José Carlos Cassoli, matrícula nº 160687, ocupante do 
cargo de Médico Generalista de Pronto Atendimento, Nível 02, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Perma-
nente, com proventos de R$ 3.337,92 (três mil trezentos e trinta 
e sete reais e noventa e dois centavos) mensais e proporcio-
nais ao tempo de contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a re-
visão geral anual para preservar-lhes, 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 
PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6338/2017
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 106/2017 de 25/09/2017,
 

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Ma-
tilde Inacio da Rosa, matrícula nº 101478, ocupante do cargo 
de Servente de Limpeza, Nível 13, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 1.413,93 (um mil quatrocentos e treze 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, 04 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 776/2017

PORTARIAS

A Secretária de Administração do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, e em virtude do feriado do dia 02 de novembro 
- Dia de Finados,

RESOLVE

Art. 1º Os profissionais interessados em executar reformas e 
serviços de pintura nos jazigos dos Cemitérios Municipais, de-
verão apresentar-se na Central de Triagem, munidos de cartei-
ra de identidade para o cadastramento.
Art. 2º Para a execução dos serviços, os profissionais deverão 
retirar a autorização na Central de Triagem, mediante o reco-
lhimento das seguintes taxas, por meio de guia emitida pelo 
Departamento de Tributação do Município de Guarapuava:

I.Jardineiras e gavetas: R$ 3,00 (três) cada;
II.Capelas: R$ 5,00 (cinco) cada.
Parágrafo único. Os proprietários que executarem serviços de 
reforma e pintura, em jazigo de sua propriedade, são isentos 
de taxas.
Art. 3º As construções, reparos nos túmulos e serviços de 
pintura, encerram-se no dia 27/10/2017, ficando o período de 
13/10/2017 a 01/11/2017, reservado para limpeza geral.
Art. 4º Fica expressamente proibido o trabalho de menores de 
18 (dezoito) anos.
Art. 5º A comercialização no Dia de Finados somente será 
permitida mediante prévio cadastro junto ao Departamento de 
Alvará do Município de Guarapuava e a uma distância de 10 
(dez) metros dos portões dos Cemitérios, ficando os infratores 
sujeitos às penalidades previstas na Legislação Municipal.
Art. 6º O tráfego de veículos deverá ser interrompido, por me-
dida de segurança, nas vias de acesso aos portões principais 
dos Cemitérios Municipais, no dia 02 de novembro de 2017.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrario.

Guarapuava, 02 de outubro de 2017.

DENISE ABREU TURCO
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 800/2017
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 os servidores, abaixo relacionados, sob a 
presidência da primeira, para compor uma Comissão de Sin-
dicância, a fim de apurar supostas irregularidades, ocorridas 
na Escola Francisco de Lacerda Werneck, cometidas por ser-
vidoras  públicas municipais no desempenho de suas funções, 
instruída pelo Ofício nº 157/2017 – EMFPLW, expedida pela 
Escola Francisco de Lacerda Werneck e as Atas nºs 29/2017 
e 30/2017, encaminhada pela Secretaria Municipal de Educa-
ção, por meio do Memorando nº 1088/2017- SEMEC, assegu-
rando-lhe o contraditório e ampla defesa:
I - Francisco Sani Kramer Pedroso – Cargo: Professor de 5ª. 
a 8ª. Série;
II - Helisoellen Maria Pugsleiy– Cargo: Oficial Administrativo; 
III - Ana Paula Werzel da Rocha  - Cargo: Professor.
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir des-
ta data, para apresentação do relatório final.
                     
Guarapuava, 09 de outubro de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 801/2017
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 pre-
sidência da primeira, para compor uma Comissão de Sindicân-
cia, a fim de apurar supostas irregularidades administrativas, 
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apontados no Parecer Jurídico Nº 914/2016, emitido pela Pro-
curadoria Geral do Município, referente a quem deu causa ao 
aditamento de valor do contrato nº 07/2017, com a Empresa 
Torres Novas Construtora EPP, assegurando-lhe o contraditó-
rio e ampla defesa:
I - Tatiana Xavier – Cargo: Secretária Escolar; 
II - Vilma Aparecida Machado – Cargo: Oficial Administrativo; 
III – Patricia Danguy – Cargo: Professor.  
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
publicação, para apresentação do relatório final.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 09 de outubro de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 803/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 060/2016,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder antecipação da licença sem remuneração, 
para tratar de assuntos particulares, concedida pela Portaria nº 
531/2016, à servidora Aldaiza Aparecida Theodoro Silva, cargo 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, a partir de 02 de outubro de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 09 de outubro de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 804/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 060/2016,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder antecipação da licença sem remuneração, 
para tratar de assuntos particulares, concedida pela Portaria nº 
433/2016, à servidora Francieli Ploger de Souza, cargo Profes-
sor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
a partir de 02 de outubro de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 09 de outubro de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

RECURSOS HUMANOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, Prefeito 
Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por  Lei,  e a vista dos resulta-
dos apresentados pela Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo de Estagiários, designada pela Portaria nº 625/2017, 

HOMOLOGA o Processo Seletivo nº 002/2017, para o preen-
chimento de vagas nas áreas de Ensino Técnico, Ensino Su-
perior e Pós-Graduação, conforme segue: Técnico em Labo-
ratório,  Arte e Educação, Direito, Educação Física Bacharel, 
Letras, Odontologia e Pedagogia.

Guarapuava, 06 de outubro de 2017.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI  FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FUNDAÇÃO PROTEGER

ERRATA
FUNDAÇÃO PROTEGER

Boletim nº 1216/2017, página 33, Portaria nº 074/2017:
Onde se lê:
Art. 1º – Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 049/2017, dilação de prazo por 30 (trinta) dias, a 
partir de 26 de setembro de 2017.
Leia-se:
 Art. 1º – Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 032/2017, dilação de prazo por 30 (trinta) dias, a 
partir de 26 de setembro de 2017.

PORTARIA Nº 076/2017
A Presidente da Fundação de Proteção da Juventude e Infân-
cia – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Designar a servidora Cleide Maria Grande Moreira 
para compor Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
em substituição à servidora Marielli Rossoni Rodrigues, indi-
cada pelo Art. 1º da Portaria nº 057/2017, a partir de 05 de 
outubro de 2017.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, retroa-
gindo seus efeitos legais a 05 de outubro de 2017.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção da Juven-
tude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, em 09 de outubro 
de 2017.

Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente da Fundação Proteger

PORTARIA Nº 077/2017
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 pela Lei Comple-
mentar Municipal nº 060/2016,

R E S O L V E

Art. 1º – Designar os servidores abaixo relacionados, sob a 
presidência do primeiro, para compor COMISSÃO DE SINDI-
CÂNCIA, a fim de apurar fatos supostamente ocorridos na Uni-
dade de Acolhimento Centro II, envolvendo Atendentes Sociais 
e acolhido da referida Unidade, conforme segue:
I – Diego Rodrigues Carneiro – Atendente Social; 
II – Karin Cristini Nascimento Tome – Contadora; 
III – Denise Apª Moraes – Assistente Social.              
Art. 2º – A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir 
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da data de sua publicação para apresentação do relatório final.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação. 

Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em 09 de outubro de 2017.

LIDIANE DE CÁSSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente 

PORTARIA Nº 078/2017
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 pela Lei Comple-
mentar Municipal nº 060/2016,

R E S O L V E

Art. 1º – Designar os servidores abaixo relacionados, sob a 
presidência do primeiro, para compor COMISSÃO DE SINDI-
CÂNCIA, a fim de apurar denúncia proveniente da Ouvidoria do 
Município, sobre fatos irregulares supostamente ocorridos na 
Unidade Berçário Municipal, conforme segue:
I – Marlon Czyrik –  Atendente Social; 
II – Denise Apª Moraes - Contadora; 
III – Luciani Wolf – Pedagoga.              
Art. 2º – A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir 
desta data, para apresentação do relatório final.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação. 

Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em  05 de outubro de 2017.

LIDIANE DE CÁSSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente 

PORTARIA Nº 079/2017
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guara-
puava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 060/2016,

RESOLVE

Art. 1º - Designar os seguintes servidores para compor Comis-
são de Processo Administrativo Disciplinar, em substituição às 
servidoras indicadas pelo Art. 1º da Portaria nº 046/2016:
•Heverton J.Teixeira da Cruz, como presidente, em substitui-
ção à Francieli Furtado;
•Diego Rodrigues Carneiro , em substituição à Sonia Maria 
Makuch;
•Sonia T. Araújo Marques, em substituição à Simone da Silva 
Marques. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 05 de outubro de 2017.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção da Juven-
tude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, em 09 de outubro 
de 2017.

LIDIANE DE CÁSSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente da Fundação Proteger

PORTARIA Nº 080/2017
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guara-
puava, Estado do Paraná, no uso das  atribuições que lhe são 
conferidas pelo § 4º do Art. 11 da Lei nº 2014/2011,

RESOLVE

Art. 1º - Designar a servidora, Marciele Correia Ferreira, cargo 
Atendente Social, para exercer a função gratificada de Coor-
denadora de Unidade de Acolhimento da Unidade Centro II, a 
partir de 19 de setembro de 2017. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos legais a 19 de setembro de 2017.

Gabinete da Presidência da  FUNDAÇÃO PROTEGER, em 09 
de outubro de 2017.

Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente da Fundação Proteger

PORTARIA Nº 081/2017
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guara-
puava, Estado do Paraná, no uso das  atribuições que lhe são 
conferidas pelo § 4º do Art. 11 da Lei nº 2014/2011,

RESOLVE

Art. 1º - Designar o servidor, Nelson Alex Maboni, cargo Aten-
dente Social, para exercer a função gratificada de Coordena-
dor de Unidade de Acolhimento da Unidade Centro , a partir de 
02 de outubro de 2017. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos legais a 02 de outubro de 2017.

Gabinete da Presidência da  FUNDAÇÃO PROTEGER, em 09 
de outubro de 2017.

Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente da Fundação Proteger

PORTARIA Nº 082/2017
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guara-
puava, Estado do Paraná, no uso das  atribuições que lhe são 
conferidas pelo § 4º do Art. 11 da Lei nº 2014/2011,

RESOLVE

Art. 1º - Designar a servidora, Vanessa Elaine Valgoi Vilczak, 
cargo Atendente Social, para exercer a função gratificada de 
Coordenador de Unidade de Acolhimento do  Berçário Munici-
pal, a partir de 05 de setembro de 2017. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos legais a 05 de setembro de 2017.

Gabinete da Presidência da  FUNDAÇÃO PROTEGER, em 09 
de outubro de 2017.

Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente da Fundação Proteger
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PORTARIA Nº 083/2017
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 por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º – Revogar a Portaria nº 038/2016, a qual designa a 
servidora Daianny T. Zanatta, para exercer a função gratificada 
de Coordenadora de Unidade de Acolhimento do Berçário Mu-
nicipal, a partir de 28 de agosto de 2017.
Art. 2º– Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando as atribuições em contrário.

Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em 09 de outubro de 2017.

LIDIANE DE CÁSSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidenteda Fundação Proteger
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