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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 20 de setembro de 2019
Veiculação: 20 de setembro de 2019

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXV Nº 1685

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 661/2019 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a servidora Ana Ligia Sousa de Sena Pereira, Carteira de Habilitação nº 03180198932, lotada na Secretaria 
Municipal de Turismo, para dirigir 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 responsabilida-
de anexo, com validade até 30 de novembro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 17 de setembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito Bra-
sileiras e devidamente habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação do 
veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e pelos 
danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas e luzes 
e verificado os freios, que o veículo possui todos os acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de incêndio) e 
que está com toda a documentação legal e atualizada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o 
presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, ________ de___________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 667/2019 
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PORTARIA Nº 668/2019 
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PORTARIA Nº 669/2019 
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 Autorizar a disposição funcional do servidor Ubiratan da Trindade, matrícula nº 10056-0, para prestar serviços junto a 
Delegacia da Polícia Federal de Guarapuava, até 31/12/2020, com ônus para o órgão de origem.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 18 de setembro de 2019.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal

TERMO DE CONVÊNIO 006/2019 – SECADM

Termo de Convênio que entre si celebram o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA e a Delegacia de Polícia Federal de Guarapuava

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
76.178.037/0001-76, com sede e prefeitura na Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777, Centro, neste ato representado pelo Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito Municipal CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, brasileiro, advogado, casado, portador 
da Carteira de Identidade RG n° 6.258.062-3-SSP/PR, inscrito no CPF\MF sob o nº 032.157.469-99, doravante denominado 
CEDENTE, e de outro lado Delegacia de Polícia Federal de Guarapuava, CNPJ/MF nº 00.394.494/0032-32, representado pelo 
seu Delegado, Sr. Marcus Vinicius Mesquini, matrícula nº 16.895, doravante denominada CESSIONÁRIA, resolvem formalizar o 
presente Termo de Convênio, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Convênio para a disposição do Sr. Ubiratan da Trindade, matrícula nº 10056-0, servidor municipal efetivo, conforme previsão da 
Lei Municipal nº 2035/2012, para prestar serviços junto à CESSIONÁRIA, com ônus para os órgãos de origem, visando colaborar 
com as atividades.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente instrumento tem vigência até 31 de dezembro de 2020.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
3.1 São obrigações do MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA ora CE-
DENTE:
3.1.1 Estar ciente de que é de sua inteira responsabilidade o 
pagamento de todas as despesas com remunerações, encar-
gos previdenciários e trabalhistas, bem como quaisquer ou-
tros que porventura integrem o salário ou vencimento do(a) 
servidor(a) cedido(a).
3.1.2 Certificar-se de que o servidor(a) cedido(a) está ciente de 
que deverá cumprir todos os regulamentos internos da CES-
SIONÁRIA, sem exceção.
3.1.3 Emitir portaria de cessão.
3.2 São obrigações da CESSIONÁRIA:
3.2.1 Zelar pela observância da jornada de trabalho do(a) 
servidor(a);
3.2.2 A frequência do(a) servidor(a) cedido(a) será controlada 
pela CESSIONÁRIA e mensalmente remetida ao Município, 
até o dia 5 (cinco) de cada mês;
3.2.3 As faltas no serviço deverão ser comunicadas juntamente 
com a frequência do(a) servidora(a), assim como as ausên-
cias, férias, licença-saúde ou qualquer espécie de ocorrência 
que resulte na irregularidade da frequência;
3.2.4 Estar ciente de que o MUNICÍPIO, após formal comu-
nicação, poderá solicitar a substituição ou o retorno do(a) 
servidor(a);
3.2.5 Promover os esclarecimentos que por ventura vierem a 
ser solicitados pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO
O presente termo poderá ser rescindido ou alterado:
a) mediante prévio e mútuo acordo entre os convenentes, a 
qualquer tempo.
b) por qualquer dos convenentes, independente de aviso ou 
notificação, se ocorrer inadimplemento de qualquer uma das 
cláusulas, responsabilizando-se quem lhe der causa, na forma 
da legislação pertinente.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro central da Comarca de Guarapuava para di-
rimir toda e qualquer dúvida suscitada em razão do presente 
Termo, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e acordados, firmam o presente instru-
mento, que depois de lido e achado conforme, vai por todos as-
sinados na presença de 02 (duas) testemunhas, em 02 (duas) 
vias.

Guarapuava- PR, 16 de setembro de 2019.

Município de Guarapuava
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal 

Delegacia de Polícia Federal de Guarapuava
Marcus Vinicius Mesquini

Delegado – matrícula nº 16.895

Ubiratan da Trindade
Servidor Municipal

 Matrícula nº 10056-0

Testemunhas:
1. Nome: 
RG:            
2. Nome:
RG:  

PORTARIA Nº 692/2019 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E
 
Art. 1º Conceder afastamento para à servidora Tatiane Vieira 
de Mello Lopes, matrícula 16957-9, para frequentar Curso de 
Pós-Graduação “Stricto Sensu”, nível de Mestrado, durante o 
período de 28 de agosto a 31 de dezembro de 2019, nos ter-
mos do inciso II do art. 62 da Lei Complementar 050/2014 e 
Parecer nº 003/2018 da Comissão designada pela Portaria nº 
278/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 28 de agosto de 2019.

Guarapuava, 20 de setembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 695/2019 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados 
na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento So-
cial, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Gua-
rapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional 
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu 
cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade ane-
xo, com validade até 31 de dezembro de 2019:
I.Andréia Turkot Haçul – Carteira de Habilitação nº 02538899100;
II.Ari Marcos Bona – Carteira de Habilitação nº 00898833871;
III.Benjamin Manoel dos Santos – Carteira de Habilitação nº 
02369205269;
IV.Cezar Antônio Felski - Carteira de Habilitação nº 
00616794209;
V.Elenita Luiza Lodi – Carteira de Habilitação nº 04491570068;
VI.Hilde Kaun – Carteira de Habilitação nº 01041210633;
VII.Jennifer Pereira Góes – Carteira de Habilitação nº 
04725781073;
VIII.Karine Cavalin – Carteira de Habilitação nº 03264634808;
IX.Valdir Rodrigo da Rosa – Carteira de Habilitação nº 
01649138490;
X.Viviane Stavinski – Carteira de Habilitação nº 01347252820;
XI.Anahy Andrade Bianco – Carteira de Habilitação nº 
04795216957;
XII.Francieli Klosowski – Carteira de Habilitação nº 
04090419240;
XIII.Isabel Cristina Pitella Pinto – Carteira de Habilitação nº 
01681155881;
XIV.Erico Felipe Verissimo – Carteira de Habilitação nº 
03402149415;
XV.Jeane Ramos Silvério Garcia – Carteira de Habilitação nº 
00660254984;
XVI.Mário de Jesus Vedóia da Silva – Carteira de Habilitação 
nº 02373254819;
XVII.Nilton Luiz Zaroski – Carteira de Habilitação nº 
00760535034;
XVIII.Oscar Ferreira Ribas – Carteira de Habilitação nº 
02317565384;
XIX.Edson Alexandre de Souza Filho – Carteira de Habilitação 
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nº 03635690615;
XX.Gilson Luis Ferreira Padilha – Carteira de Habilitação nº 
016146940201;
XXI.Giovani Roberto Barbosa Pereira – Carteira de Habilitação 
nº 06548816510;
XXII.Ieda Matilde Guimarães de Almeida – Carteira de Habilita-
ção nº 02270704533;
XXIII.Laertes Ari Lazzari – Carteira de Habilitação nº 
03803643935.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de outubro de 2019.

Guarapuava, 20 de setembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

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

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

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

Guarapuava-PR,_________de__________ de ____________.

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

CONSELHOS
RESOLUÇÃO Nº 042/2019.

Súmula: Aprovar a utilização do recurso do IGD-PBF _ Índice 
de Gestão Descentralizado do Programa Bolsa Família, para 
custeio de coffee break e material gráfico em virtude da  reali-
zação de  Assembléia para eleição dos conselheiros da socie-
dade civil do  Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541, de 
22/12/95, considerando as deliberações da plenária ordinária 

realizada em 17/09/2019. (Ata nº 015/2019).

RESOLVE

Art 1º - Aprovar a utilização do Recurso IGD-PBF _ Índice de 
Gestão Descentralizado do Programa Bolsa Família, no valor 
aproximado de R$700,00 (setecentos reais) alocados no Fun-
do Municipal de Assistência Social, para custeio do Coffee Bre-
ak, e material gráfico  a ser utilizado durante realização da  As-
sembléia para eleição dos conselheiros da sociedade civil do  
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
que acontecerá  nas dependências da Universidade Estadual 
do Centro-Oeste – UNICENTRO, no  dia 24 de outubro  de 
2019.
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 17 de setembro de 2019.

Cristiane Soerensen
 Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

– CMAS

RESOLUÇÃO Nº 043/2019.

Súmula: Aprovar a utilização do recurso do Índice de Gestão 
Descentralizado do Programa Bolsa Família - IGD-PBF, para 
custeio de material gráfico em virtude do Dia Mundial de Ali-
mentação.  

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541, de 
22/12/95, considerando as deliberações da plenária ordinária 
realizada em 17/09/2019. (Ata nº 015/2019).

RESOLVE

Art 1º - Aprovar a utilização do Recurso do Índice de Gestão 
Descentralizado do Programa Bolsa Família, IGD-PBF,  no va-
lor de R$230,00 (duzentos e trinta reais) alocados no Fundo 
Municipal de Assistência, para custeio de material gráfico a ser 
utilizado em mobilização do Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional referente ao Dia Mundial de Alimenta-
ção – 16 de outubro. 
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 17 de setembro de 2019.

Cristiane Soerensen
 Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

– CMAS



20 de setembro de 2019, Veiculação 20/09/19 Ano XXV - Nº 1685 Boletim Oficial do Município -  8

CÂMARA MUNICIPAL
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