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PORTARIAS
PORTARIA Nº 733/2019 

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 por motivo de afastamento do cônjuge, concedida pela Portaria nº  702/2019, à 
servidora Luceris Silva Messias, cargo Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 10 de 
outubro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 10 de outubro de 2019.

Guarapuava, 08 de outubro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 734/2019 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo parágrafo único, do art. 138 da Lei Complementar nº 060/2016,

R E S O L V E
 
Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora pública municipal, Sra. Renata Iansen Zanelatto, matrícula nº 17680-0, cargo Pro-
fessor (a), concedendo licença não remunerada por motivo de afastamento do cônjuge, pelo período de 02 (dois) anos, a partir 
de 10 de outubro de 2019.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 10 de outubro de 2019.
 
Guarapuava, 08 de outubro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 739/2019 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO 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 licença sem remuneração, para tratar de as-
suntos particulares à servidora Priscielle Hecavei Pereira, car-
go Professor (a), matrícula nº 17807-1, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, por 02 (dois) anos, a partir 
de 01 de outubro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de outubro de 2019.
 
Guarapuava, 09 de outubro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 772/2019 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 143, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Acompanhamento de Tratamen-
to de Saúde aos servidores:
I - Adriana Pereira da Cruz, matrícula nº 17.352/5, Auxiliar de 
Saúde Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o dia 31/10/2019.
II - Adrielly Aparecida Carraro, matrícula nº 18.236/2, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 05/11/2019.
III - Aline Aparecida da Silva Telma, matrícula nº 17.469/6, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo os dias 23/10/2019 e 
25/10/2019.
IV - Amelia Turczen Marcondes, matrícula nº 16.169/1, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 31/10/2019.
V - Ana Lourdes Padilha Ribeiro, matrícula nº 13.878/9, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo o dia 01/11/2019.
VI - Ana Lucia Ribeiro Carvalho Michalak, matrícula nº 11.344/1, 
Farmacêutico Bioquímico, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o dia 04/11/2019.
VII - Ana Maria Peterlini, matrícula nº 6.270/7 – 12.683/7, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 30/10/2019.
VIII -  Andrea Wendler Hulse, matrícula nº 16.843/2, Secretário(a) 
Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia 23/10/2019.
IX - Anita Chafran Machado, matrícula nº 8.288/0, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 29/10/2019 a 01/11/2019.
X - Beatriz Aparecida Protcz, matrícula nº 18.234/6, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 04/11/2019 a 08/11/2019.
XI - Bernadete Penteado Kossouski, matrícula nº 15.144/0, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 01/11/2019.
XII - Cintia Tulio Bulcoski, matrícula nº 11.525/8, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-

endendo o período de 04/11/2019 a 05/11/2019.
XIII - Claudia Aparecida Antunes da Silva Wikuats, matrícula nº 
16.179/9, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 24/10/2019.
XIV - Claudia Fatima de Quadros, matrícula nº 17.969/8, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 31/10/2019.
XV - Cristiane Cordeiro dos Santos, matrícula nº 16.392/9, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo os dias 24/10/2019 a 25/10/2019 
e 04/11/2019.
XVI - Daiana Felski Siqueira Ferras, matrícula nº 13.865/7, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 01/11/2019.
XVII - Daniela Buch Zavadzki, matrícula nº 13.039/7, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 04/11/2019.
XVIII - Edina Sandra Castro Terra, matrícula nº 12.298/0, Agen-
te Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o período de 29/10/2019 a 30/10/2019.
XIX - Eliene Terezinha Silva Ribas, matrícula nº 15.115/7, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 22/10/2019 a 17/11/2019.
XX - Elisangela Ferreira de Borba, matrícula nº 11.910/5, Auxi-
liar de Saúde Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o dia 24/10/2019.
XXI - Eveline Panizzan, matrícula nº 15.075/4 – 16.128/4, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 31/10/2019.
XXII - Everson Rodolfo Oliveira Lara, matrícula nº 17.239/1, 
Enfermeiro, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compre-
endendo o dia 04/11/2019.
XXIII - Fernandha França, matrícula nº 14.598/0, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia 31/10/2019.
XXIV - Franciele da Silva Barboza Macedo, matrícula nº 
15.718/0, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde, compreendendo os períodos de 21/10/2019 a 
22/10/2019 e 23/10/2019 a 24/10/2019.
XXV - Francine Franco, matrícula nº 18.278/8, Educador(a) In-
fantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia 05/11/2019.
XXVI - Genaine Dominico Fonseca, matrícula nº 13.143/1, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 31/10/2019.
XXVII - Graciane Agustin Marcondes, matrícula nº 16.413/5, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 01/11/2019.
XXVIII - Gretin Proença Koupak de Assis, matrícula nº 15.060/6, 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, compreendendo o dia 30/10/2019.
XXIX - James Iochaki Bogdanovictz Ishimoto, matrícula nº 
13.924/6, Professor(a), lotado na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 30/10/2019.
XXX - Janaina Olenka Madureira, matrícula nº 15.981/6, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 01/11/2019.
XXXI - Jocemara da Silva, matrícula nº 15.984/0, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia 31/10/2019.
XXXII - Jocilaine Salete Gniech, matrícula nº 10.458/2, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 31/10/2019.
XXXIII - Jocimara Wirmond Pauluch, matrícula nº 17.754/7, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo os dias 31/10/2019 e 01/11/2019.
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XXXIV - Josiane Wirmond Lepinski, matrícula nº 14.442/8, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo os dias 31/10/2019 e 01/11/2019.
XXXV - Josieme Alves Cordeiro, matrícula nº 17.904/3, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 31/10/2019 a 
14/11/2019.
XXXVI - Josimeri Aparecida de Araujo, matrícula nº 12.279/3, 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde, compreendendo o período de 31/10/2019 a 
01/11/2019.
XXXVII - Juliane Borges Iensem, matrícula nº 13.925/4 – 
14.441/0, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo os dias 16/10/2019 a 
17/10/2019 e 01/11/2019.
XXXVIII - Jussara de Fatima Abdala, matrícula nº 8.206/6 – 
12.171/1, Professor(a) – Orientador(a) Educacional, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo 
o período de 21/10/2019 a 24/10/2019.
XXXIX - Lesiandra Tussolini, matrícula nº 17.719/9, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo os dias 29/10/2019 e 30/10/2019 a 01/11/2019.
XL - Lidia Eduvirges Borecki, matrícula nº 12.121/5, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 03/11/2019 a 13/11/2019.
XLI - Lidiane Ortolan Pereira, matrícula nº 12.206/8, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 04/11/2019.
XLII - Ligiane Regina Poruczenyski, matrícula nº 18.229/0, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 22/10/2019 a 
03/11/2019.
XLIII - Luana Thais Mendes Martins, matrícula nº 16.921/8, 
Farmacêutico Bioquímico, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo os dias 25/10/2019 e 27/10/2019 a 
24/11/2019.
XLIV - Luciane Aparecida Chagas de Campos, matrícula nº 
12.698/5 – 14.578/5, Professor(a), lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, compreendendo o dia 30/10/2019.
XLV - Marcela Mino, matrícula nº 17.072/0, Enfermeiro, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período 
de 02/10/2019 a 07/10/2019.
XLVI - Marcia de Fatima dos Santos Fonseca, matrícula nº 
9.224/0 – 16.470/4, Professor(a), lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, compreendendo o dia 04/11/2019.
XLVII - Marcia Regina Correa de Campos, matrícula nº 
11.719/6, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 11/09/2019.
XLVIII - Maria Andreia Harth, matrícula nº 10.512/0, Agente Co-
munitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o dia 31/10/2019.
XLIX - Maria Fernanda Fedalto Moraes, matrícula nº 9.705/5, 
Veterinário, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compre-
endendo o período de 29/10/2019 a 01/11/2019.
L - Maria Fernanda Mendes Bayer, matrícula nº 14.488/6, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 01/11/2019.
LI - Mariluci Camargo, matrícula nº 14.379/0, Professor(a), lo-
tada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia 31/10/2019.
LII - Marisa de Fatima de Oliveira, matrícula nº 14.960/8, Agen-
te Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o dia 01/11/2019.
LIII - Marta Lisboa de Lacerda Kluppel, matrícula nº 11.277/1, 
Cirurgião Dentista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o dia 24/10/2019.

LIV - Mary Helen Aparecida dos Santos, matrícula nº 16.509/3, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 01/11/2019.
LV - Nadianne Thais Gabardo Xavier Negrão, matrícula nº 
16.958/7, Nutricionista, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o dia 31/10/2019.
LVI - Nilceia Tomazi Medeiros da Rosa, matrícula nº 16.041/5, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 04/11/2019.
LVII - Rafaela de Andrade Silvestri, matrícula nº 12.980/1, Fisio-
terapeuta, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo o dia 24/10/2019.
LVIII - Raquel Alves de Deus, matrícula nº 14.876/8, Agente Co-
munitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o dia 04/11/2019.
LIX - Raquel Aparecida de Campos, matrícula nº 12.256/4 – 
13.059/1, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 31/10/2019.
LX - Regiane Fernanda Rodrigues Monteiro, matrícula nº 
15.807/0, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
21/10/2019 a 19/11/2019.
LXI - Rosane Capelario dos Santos, matrícula nº 11.641/6, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 31/10/2019.
LXII - Rosane Terezinha Potereiko de Almeida, matrícula nº 
17.693/1, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, compreendendo o dia 04/11/2019.
LXIII - Schirle Aparecida Araujo Knuppel, matrícula nº 17.656/7, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 31/10/2019 a 09/11/2019.
LXIV - Sheila Vatrin Peres Morozini, matrícula nº 11.659/9 – 
13.864/9, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 23/10/2019 a 
24/10/2019.
LXV - Solange Aparecida Guimarães Komeche, matrícula nº 
15.100/9, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 04/11/2019.
LXVI - Suedeli Aparecida Rodrigues Gomes, matrícula nº 
13.106/7, Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, compreendendo o dia 31/10/2019.
LXVII - Suzana Franco Alves, matrícula nº 17.634/6, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 16/10/2019 a 25/10/2019.
LXVIII - Valciane Aparecida Brito, matrícula nº 16.388/0, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 30/10/2019 a 
31/10/2019.
LXIX - Valesca Borchardt Knopp, matrícula nº 15.870/4, Fiscal 
Geral, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, compreen-
dendo o dia 18/10/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 07 de novembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 773/2019 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 117, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E
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Art. 1º Conceder prorrogação da licença para tratamento de 
saúde aos servidores:
I - Ana Claudia de Paula Stolle, matrícula nº 9.341/6, Cirurgião 
Dentista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo o período de 03/11/2019 a 08/11/2019.
II - Aurora Lopes da Silva, matrícula nº 9.440/4 – 10.266/0, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo os períodos de 10/10/2019 a 
11/10/2019 e 14/10/2019 a 12/11/2019.
III - Danielle Brustolin Mendes, matrícula nº 11.576/2, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 06/11/2019 a 03/02/2020.
IV - Giselle Cordeiro, matrícula nº 13.058/3, Professor(a), lota-
da na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreen-
dendo o período de 24/10/2019 a 25/10/2019.
V - Graziely Lupepsa Kochhann, matrícula nº 15.979/4, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 29/10/2019 a 
02/11/2019.
VI - Leda Maria Falabretti, matrícula nº 6.654/0, Técnico em 
Prótese Dentária, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 06/11/2019 a 03/02/2020.
VII - Luzilda Aparecida Pereira Paim, matrícula nº 17.039/9, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 06/11/2019 a 
10/11/2019.
VIII - Milton Jose Bacellar Jundi, matrícula nº 17.624/9, Cirur-
gião Dentista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 06/11/2019 a 18/11/2019.
IX - Thalita Silva Oliveira, matrícula nº 16.262/0, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia 04/11/2019.
X - Valdir Correa de Oliveira, matrícula nº 16.894/7, Fiscal Tri-
butário, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, compreen-
dendo o período de 25/10/2019 a 08/11/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 06 de novembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 774/2019 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 123, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, aos servi-
dores:
I - Ana Claudia Ventura, matrícula nº 17.614/1, Agente de Com-
bate a Endemias, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 22/10/2019 a 25/10/2019.
II - Benjamin Manoel dos Santos, matrícula nº 6.517/0, Auxiliar 
Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 27/10/2019 a 03/11/2019.
III - Claudia Elisa Stalchmidt Schulze, matrícula nº 13.919/0 – 
17.679/6, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 28/10/2019 a 
26/11/2019.
IV - Claudiane das Chagas, matrícula nº 15.706/6, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo os dias 01/10/2019 e 22/10/2019 a 
24/10/2019.

V - Clea Mara Penteado, matrícula nº 8.135/3, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com-
preendendo os dias 24/04/2019, 06/05/2019 a 10/05/2019 e 
26/09/2019 a 22/10/2019.
VI - Giselle Cordeiro, matrícula nº 13.058/3, Professor(a), lo-
tada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com-
preendendo os dias 11/10/2019, 15/10/2019 a 17/10/2019 e 
18/10/2019 a 23/10/2019.
VII - Ivete Kelm Silveira, matrícula nº 15.892/5, Técnico em En-
fermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compre-
endendo os períodos de 16/10/2019 a 17/10/2019, 29/10/2019 
a 30/10/2019 e 31/10/2019 a 01/11/2019.
VIII - Jaqueline Saraiva Kosuruba, matrícula nº 15.983/2, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 29/10/2019 a 
02/11/2019.
IX - Jean Alex Galan, matrícula nº 14.897/0, Agente Comu-
nitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo os dias 15/10/2019, 18/10/2019, 21/10/2019 
e 22/10/2019.
X - Jocemara da Silva, matrícula nº 15.984/0, Educador(a) In-
fantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo os dias 07/10/2019, 10/10/2019, 15/10/2019, 
17/10/2019 e 24/10/2019.
XI - Jocemara de Fatima Teixeira Araujo, matrícula nº 13.018/4, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 01/10/2019 a 
10/11/2019.
XII - Leonor Cordeiro dos Santos, matrícula nº 11.694/7, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo os dias 08/10/2019 e 24/10/2019 a 
28/10/2019.
XIII - Lisiane Terezinha Fulquenim Gomes, matrícula nº 
12.104/5, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 24/10/2019 a 
07/11/2019.
XIV - Marcia de Souza, matrícula nº 17.304/5, Servente de Lim-
peza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo os períodos de 24/10/2019 a 25/10/2019 e 
26/10/2019 a 23/11/2019.
XV - Marcia Salete Meira, matrícula nº 15.748/1, Servente de 
Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura , compreendendo o período de 29/10/2019 a 29/12/2019.
XVI - Maria Madalena Matchula, matrícula nº 16.012/1, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo os dias 21/10/2019 e 29/10/2019 
a 12/11/2019.
XVII - Mariel de Oliveira Gaspar, matrícula nº 13.961/0, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 24/10/2019 a 07/11/2019.
XVIII - Noelma Fatima da Silva, matrícula nº 18.159/5, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 22/10/2019 a 
25/10/2019.
XIX - Rosana Benek Rocha, matrícula nº 6.703/2 – 11.638/6, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo os dias 01/10/2019 e 23/10/2019 a 
01/11/2019.
XX - Roselia Farias da Cruz do Nascimento, matrícula nº 
17.163/8, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
29/10/2019 a 02/11/2019.
XXI - Sarah Knesowitsch, matrícula nº 16.451/8, Psicólo-
go, lotada na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social, compreendendo o período de 24/10/2019 a 
22/11/2019.
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XXII - Silvana Brandalise, matrícula nº 16.025/3, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra, compreendendo os períodos de 07/10/2019 a 08/10/2019 e 
24/10/2019 a 25/10/2019.
XXIII - Thais Makux de Paula Delli Colli, matrícula nº 17.540/4, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 30/10/2019 a 
08/11/2019.
XXIV - Vanessa de Oliveira Almeida, matrícula nº 12.711/6, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo os dias 10/10/2019, 11/10/2019, 
23/10/2019 e 30/10/2019 a 01/11/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 07 de novembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 776/2019 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 67, da Lei Complementar Municipal 
n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade à servidora Pollyana Les-
chuk Zacalusni Marques, matrícula nº 16.582/4, Assessor A-1, 
lotada na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 08 de novembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 818/2019 
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,

RESOLVE

Art. 1º Designar a servidora Tatiana Xavier, cargo Secretária 
Escolar, para compor a comissão de sindicância, instituída pela 
portaria nº 531/2019, a partir de 16 de outubro de 2019, em 
substituição a servidora Jacqueline Ferreira Zolinger Polak, 
cargo Professor (a).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 16 de outubro de 2019.
                
Guarapuava, 11 de novembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
O DRH do Município de Guarapuava, no uso de suas atribui-
ções, torna pública a relação do Candidato, que NÃO COM-
PARECEU ou NÃO PREENCHEU os requisitos exigidos para 
assumir sua função, conforme abaixo:

Concurso nº 001/2018

Edital nº: 027/2019

Cargo: OPERADOR DE MOTONIVELADORA
INSC. NOME CLAS.
49313990 Luiz Carlos Dziecinny 2º

Cargo: OPERADOR DE ESCAVADEIRA
INSC. NOME CLAS.
49316836 Claudinei De Jesus Andrade 2º

Cargo: ELETRECISTA
INSC. NOME CLAS.
49314136 Ronald Pioli Freitas 1º

Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO
INSC. NOME CLAS.
49314780 Romário Luiz Moreira 5º

Cargo: MÉDICO GENERALISTA DE ESF – 40H
INSC. NOME CLAS.
49302945 Alvino Camilo Da Silva 7º

Cargo: MÉDICO GENERALISTA DE PRONTO ATENDIMEN-
TO – 20H
INSC. NOME CLAS.
49306237 Gabriel Augusto Sardeto 13º
49320603 Julyanna Hyczy Kaminski 16º

Cargo: CIRURGIÃO DENTISTA
INSC. NOME CLAS.
49300184 Marcos Asael Silva 15º

Cargo: CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTIA
INSC. NOME CLAS.
49314681 Patrícia Almeida Da Silva De Mace-

do
1º

DRH, 13 de novembro de 2019.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO

Pelo presente instrumento, de um lado, MUNICÍPIO DE GUA-
RAPUAVA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co 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 Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, 
brasileiro, advogado, casado, portador da Carteira de Identi-
dade RG n° 6.258.062-3-SSP/PR, inscrito no CPF\MF sob o 
nº 032.157.469-99, doravante denominado AUTORIZANTE, de 
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outro lado, LEANDRO MORTEAN ONO, portador do CPF nº 
035.285.989-05 e RG nº 7130661-5, residente e domiciliado na 
Rua Comendador Norberto, nº 778, apartamento nº 202 neste 
Município,  e, RAFAEL DO PRADO FLARESSO portador do 
CPF nº 046.308.089-06 e RG nº 8741377-2, residente e domi-
ciliado na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 376, Trianon nes-
te Município, doravante denominados AUTORIZADOS, formali-
zam o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, que foi precedido de autorização legislativa pela Lei 
Municipal nº 2825, de 27 de junho de 2018 e atendidas ainda 
as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente termo trata da autorização de uso do bem públi-
co, denominado “Cafeteria”, localizado no Aeroporto Tancredo 
Thomas de Farias, sito à PC Comandante Clovis Candiota, 
100, Jardim das Américas de uma área total de 13,18 m² (treze 
virgula dezoito metros quadrados).
PARÁGRAFO ÚNICO - O Objeto deste Termo faz parte de uma 
área privativa e espaço para distribuição de 4 (quatro) mesas 
com cadeiras nas dependências do Terminal de Passageiros 
do Aeroporto Tancredo Thomas de Faria, ficando os AUTORI-
ZADOS obrigados a cumprir o disposto na Cláusula Segunda e 
demais determinações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DESTINAÇÃO
O espaço físico, com área total de 13,18 m² (treze virgula de-
zoito metros quadrados) será utilizado exclusivamente para 
desenvolvimento de atividades comerciais, regulares e licitas 
conforme contidas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
CNPJ ou Contrato Social, em conformidade com a legislação 
pertinente.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
O prazo de duração da Autorização de Uso do referido imóvel 
será de 06 (seis) meses, com início a partir da data de sua 
assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 
A AUTORIZAÇÃO será concedida em caráter gratuito pelo pe-
ríodo de vigência que dispõe a CLÁUSULA TERCEIRA.

CLÁUSULA QUINTA – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DO IMÓVEL
Obrigam-se os AUTORIZADOS a conservar as estruturas do 
imóvel, mantendo-o permanentemente limpo e em bom estado, 
às suas exclusivas expensas, incumbindo-lhe, também, nas 
mesmas condições, manter a guarda nas suas dependências, 
os materiais e equipamentos necessários para desenvolvimen-
to das atividades. 

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO
Obrigam-se os AUTORIZADOS, a assegurar o acesso ao imó-
vel, objeto da Autorização, aos fiscais do Município, acompa-
nhando às visitas quando da execução das tarefas de fisca-
lização e verificação do cumprimento das disposições deste 
Termo.

CLÁUSULA SETIMA – DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
A AUTORIZADA deverá manter o estabelecimento em funcio-
namento nos horários previamente aprovados pelo Município.

CLÁUSULA OITAVA – RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AO FINAL 
DA AUTORIZAÇÃO
Os AUTORIZADOS obrigam-se a desocupar o imóvel e resti-
tuí-lo ao AUTORIZANTE, nas condições previstas no presente 

termo, sem necessidade de qualquer interpelação ou notifica-
ção judicial, sob pena de desocupação compulsória por via ad-
ministrativa, sem prejuízo de outras eventuais medidas admi-
nistrativas e judiciais cabíveis.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Reverterão automaticamente ao 
patrimônio do AUTORIZANTE, sem direito a qualquer indeni-
zação, compensação ou retenção pelos AUTORIZADOS, to-
das as construções, benfeitorias ou obras realizadas no imóvel, 
assegurado ao AUTORIZANTE o direito de exigir o imóvel na 
situação anterior e em perfeitas condições de uso e conser-
vação, salvo as deteriorações de uso normal e os desgastes 
naturais sofridos.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Finda a Autorização ou verificado 
o abandono do imóvel pelos AUTORIZADOS, fica o AUTORI-
ZANTE expressamente autorizado a promover a imediata re-
moção compulsória de quaisquer bens não incorporados ao 
imóvel, que não tenham sido espontaneamente retirados pelos 
AUTORIZADOS.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS
O AUTORIZANTE não será responsável por quaisquer com-
promissos ou obrigações assumidos pela AUTORIZADA com 
terceiros, ainda que vinculados ou decorrentes do uso do imó-
vel objeto deste contrato, assim como por quaisquer danos ou 
indenizações a terceiros em decorrência de atos dos AUTO-
RIZADOS, de seus empregados, subordinados, prepostos ou 
contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA – ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E SO-
CIAIS
Os AUTORIZADOS ficam obrigados a pagar quaisquer despe-
sas, tributos, tarifas, emolumentos ou contribuições federais, 
estaduais e municipais que decorram da utilização do imóvel, 
bem como da execução das atividades para quais está auto-
rizada, inclusive o pagamento de encargos previdenciários e 
securitários. 
Parágrafo Único – Não terão os AUTORIZADOS direito a qual-
quer indenização por parte do AUTORIZANTE, no caso de de-
negação de licenciamento total ou parcial da atividade que se 
propõe a realizar no imóvel objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CESSÃO OU TRANSFE-
RÊNCIA
Os AUTORIZADOS não poderão ceder, transferir, alugar, ar-
rendar ou emprestar a terceiros o imóvel objeto do presente 
contrato, no todo ou em parte, salvo expressa e prévia autori-
zação do AUTORIZANTE e celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 
A não observância da obrigação de prestar informações, sem-
pre que solicitadas pelo AUTORIZANTE, assim como o des-
cumprimento pela AUTORIZADA das condições expressas 
neste termo ou previstas na Lei Municipal nº 2825/2018 e de-
mais regulamentos, poderá ensejar a rescisão quando:
I -  a AUTORIZADA comercializar mercadoria diversa da permi-
tida no respectivo instrumento; 
II – a AUTORIZADA transferir a titularidade estabelecida nesse 
instrumento, promovendo a venda, o aluguel, a parceria, a ces-
são ou a doação do local;
III – a AUTORIZADA falsificar documentos e informações re-
lativas aos critérios de habilitação para obtenção da presente 
Autorização; 
IV – a AUTORIZADA deixar de funcionar por um prazo corrido 
de 10 (dez) dias ou por 30 (trinta) dias intercalados durante 3 
(três) meses, sem prévia justificativa do AUTORIZANTE, salvo  
por motivo devidamente justificado; 
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V – quando a AUTORIZADA não observar as demais condi-
ções dispostas nesse Termo, bem como ao descrito na Lei Mu-
nicipal nº 2825/2018 e em seus regulamentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Guarapuava para dirimir 
questões ou conflitos oriundos do presente termo de autoriza-
ção de uso de bem público, renunciando as partes a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão dirimidos entre as partes, mediante 
termo próprio.

Por estarem assim ajustadas, assinam o presente instrumento, 
juntamente com as testemunhas abaixo. 

Guarapuava - PR, 12 de novembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

 Leandro Mortean Ono
CPF nº 035.285.989-05

Rafael do Prado  Flaresso
CPF nº 046.308.089-06

 
Testemunha:___________________________ 
CPF.: 
Testemunha:___________________________ 
CPF.:

CONSELHOS
RESOLUÇÃO Nº053/2019

SÚMULA: Aprova a dilação de prazo da Resolução nº031/2019.

Considerando o requerimento da presidente, Regiane Cristina 
Lopes de Moraes, da comissão responsável por apurar supos-
tas ilicitudes praticadas por Conselheiro (a) Tutelar do Polo I, 
que solicita dilação de prazo por mais 90 (noventa dias) a con-
tar do dia  19 de agosto  de 2019;
 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente – COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere 
a Lei Municipal nº 1644/2007 e, considerando a Resolução nº 
027/2019 que autoriza a presidência do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA a prorro-
gar monocraticamente o prazo de vigência das comissões sin-
dicantes e processantes da Comissão de Ética do COMDICA, 

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar o requerimento da presidente da comissão 
para dilação de prazo para apurar os fatos.  
Art. 2º - Prorrogar o prazo da resolução n°031/2019, para apre-
sentação do relatório final por 90 dias, a contar do dia 19 de 
agosto  de 2019. 
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Guarapuava, 08  de novembro  de 2019

Carina Silva
                             Presidente do COMDICA 

RESOLUÇÃO Nº 54 /2019

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, no 
uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Federal nº 
8.069/90 e na Lei Municipal nº 1644/2007 e suas alterações, 
visando impulsionar a captação de recursos junto a pessoas 
jurídicas e físicas para os projetos aprovados e aptos a receber 
recursos do Fundo Municipal para Infância e Adolescência – 
FIA

RESOLVE

Art. 1º – Instituir no Fundo Municipal para Infância e Adoles-
cência – FIA do Município de Guarapuava-PR a previsão de 
pagamento de despesas com os serviços de captação de re-
cursos para financiamento de projetos específicos, remuneran-
do o trabalho dos profissionais encarregados pela organização 
proponente a efetuar a captação de recursos junto a pessoas 
físicas e jurídicas para seus projetos aprovados e aptos a re-
ceber recursos.
Art. 2º – Institui, no âmbito do Fundo Municipal para Infância 
e Adolescência, a inclusão da previsão nos planos de traba-
lho apresentados ao Banco de Projetos do FIA obedecendo 
simultaneamente os seguintes limites máximos para despesas 
destinadas à captação de recursos:
I – 10% (dez por cento) do valor subtotal do plano de trabalho 
limitado ao valor efetivamente captado;
II – R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Art. 3º – As despesas a que se refere essa deliberação, deverão 
ser descritas como remuneração pelo serviço de captação de 
recursos, respeitar estritamente os limites estabelecidos no Art. 
2º e ser incluídas no plano de trabalho do projeto.
Art. 4º – O pagamento da despesa referida nessa resolução 
será feito no repasse da primeira parcela do respectivo termo 
de fomento.
Art. 5º – Esta resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Guarapuava-PR, 12 de novembro de 2019.

Carina Silva
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência - COMDDEG

RESOLUÇÃO Nº 055/2019

SÚMULA: Aprova a atualização da regulamentação do Banco 
de Projetos, para utilização do recurso da dotação orçamentá-
ria do Fundo Municipal para Infância e Adolescência - FIA, nos 
termos dessa Resolução.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te – COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a 
Lei Municipal nº 1644/2007 e suas alterações, considerando a 
deliberação da plenária ordinária realizada em 12/11/2019 (Ata 
nº19/2019); 
CONSIDERANDO o art. 227 da Constituição Federal que con-
sagra a doutrina da Proteção Integral ao respeito dos direitos 
da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO que o art. 4º da Lei 8.069, de 13 de Julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente determina que os 
direitos da criança e do adolescente são deveres da família, da 
sociedade e do Estado;
CONSIDERANDO que o fortalecimento das Redes de Prote-
ção à população infanto-juvenil requer o comprometimento de 
diferentes esferas de governo e dos setores organizados da 
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sociedade;
CONSIDERANDO a possibilidade de captação de recursos por 
meio de renúncia fiscal através dos Fundos para a Infância e 
a Adolescência, conforme o disposto no § 2º do art. 260 da Lei 
8.069/1990 – ECA e observadas instruções específicas da Se-
cretaria da Receita Federal;
CONSIDERANDO a vigência da Lei Federal 13.019, de 31 de 
Julho de 2014, que estabeleceu novo regime jurídico para a 
celebração das parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil;
CONSIDERANDO que o Orçamento e Financiamento das Polí-
ticas para Crianças e Adolescentes  devem caminhar possibili-
tando o avanço no debate sobre as formas de ampliar os recur-
sos destinados a crianças e adolescentes nas diversas áreas 
do governo, bem como aprimorar a gestão desse orçamento. 
CONSIDERANDO  a necessidade de diversificar e ampliar as 
formas de financiamento do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente no município, além de garantir uma 
gestão efetiva e a melhor aplicação dos valores arrecadados. 
CONSIDERANDO  que entre os diversos desafios para ga-
rantir a promoção dos direitos humanos de crianças e adoles-
centes no município está a necessidade de avançar na me-
lhor distribuição (cumprindo efetivamente a lei 13.019/2014) 
e priorização dos recursos públicos com vistas à implantação 
de políticas públicas que efetivem os direitos dessa parcela da 
população do município em todos os territórios, concretizando, 
assim, o princípio da prioridade absoluta;  

RESOLVE

Art. 1º – Pela atualização da regulamentação do Banco de Pro-
jetos do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência do 
Município de Guarapuava/PR – FIA, nos termos desta Reso-
lução.

CAPÍTULO I
DAS DESTINAÇÕES 
Art. 2º – As destinações de recursos financeiros por pessoas fí-
sicas ou jurídicas, com dedução do Imposto de Renda na forma 
do Art. 260 da Lei nº 8.069/1990 (ECA) da Instrução Normativa 
vigente da Receita Federal, serão efetuadas através de depó-
sito bancário na conta corrente específica do Fundo Municipal 
da Infância e Adolescência de Guarapuava – FIA.
§ 1º – Quando da destinação efetivada, fica a Secretaria Muni-
cipal de Finanças de Guarapuava responsável por informar à 
Secretaria da Receita Federal o nome, valor da destinação e o 
CPF ou CNPJ do doador, na Declaração de Benefícios Fiscais 
- DBF conforme normatização vigente.
§ 2º – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente fica responsável por, até a primeira quinzena de 
fevereiro de cada ano, repassar à Secretaria Municipal de Fi-
nanças a relação das destinações efetivadas ao FIA com os 
respectivos dados dos doadores, utilizando-se para isso das 
informações fornecidas pelas Organizações da Sociedade Civil 
quando se tratar de destinações específicas/vinculadas/dirigi-
das efetivadas para os seus projetos.
Art. 3º – As destinações poderão ser feitas a projetos aprova-
dos e inseridos no Banco de Projetos do FIA (destinações es-
pecíficas/vinculada/dirigidas) ou diretamente ao FIA Municipal.
§ 1º – Quando a destinação for inespecífica os recursos com-
porão o montante do FIA – GERAL, que terá sua utilização de-
liberada pelo COMDICA e, quando utilizado para repasses à 
Organizações da Sociedade Civil, efetuada mediante a realiza-
ção de Edital de Chamamento Público. 
§ 2º – Quando a destinação for específica/vinculada/dirigida, 
o destinador deverá optar por um dos projetos aprovados pelo 

COMDICA constante na relação disponível no sítio eletrônico 
da Prefeitura Municipal de Guarapuava, através do link “Banco 
de Projetos/FIA”.
§ 3º - A possibilidade de destinações específicas/vinculadas/
dirigidas estende-se às destinações efetivadas via ajuste anual 
do imposto de renda, conforme a normatização da Secretaria 
da Receita Federal, sendo que nesses casos a OSC cujo pro-
jeto teve a destinação deverá apresentar ao COMDICA cópia 
do comprovante da DARF – Documento de Arrecadação da 
Receita Federal.
§ 4º – O valor da destinação específica/vinculada/dirigida po-
derá financiar o projeto escolhido total ou parcialmente, sendo 
que quando parcial, o financiamento poderá ser complementa-
do por outros destinadores.
§ 5º – No caso de destinações específicas/vinculadas/dirigidas 
à projeto de titularidade de Organização da Sociedade Civil, o 
repasse de recursos será efetivado mediante a formalização de 
Termo de Fomento, com inexigibilidade de Chamamento Públi-
co nos termos do caput do Art. 31  da Lei Federal 13.019, de 
31 de Julho de 2014.
§ 6º – O repasse dos recursos decorrente da formalização de 
termo de fomento dar-se-á em conta corrente específica para 
uso exclusivo do projeto, a ser informada pela organização pro-
ponente à Secretaria Municipal de Finanças após a formaliza-
ção do termo de fomento, de forma que a conta seja aberta 
pela OSC em instituição bancária pública com isenção de tari-
fas de acordo com o Art. 51 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de 
julho de 2014.
Art. 4º – Serão redirecionados ao FIA – GERAL, necessaria-
mente, os valores decorrentes de:
I – rendimentos das aplicações financeiras das destinações 
aos projetos do Banco de Projetos antes da liberação dos re-
cursos para a proponente;
II – saldos inferiores ao valor equivalente a quatro (04) vezes 
o valor do salário mínimo federal vigente, quando do término 
da validade do projeto no Banco, desde que a entidade propo-
nente não possua outra proposta vigente no Banco de Projetos 
para qual o recurso possa ser redirecionado;
III – extinção da entidade proponente ou encerramento das ati-
vidades propostas no projeto aprovado;

CAPÍTULO II
DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS PARA O “BANCO 
DE PROJETOS”
Art. 5º – O COMDICA receberá nos meses de SETEMBRO e 
OUTUBRO de cada ano, e, excepcionalmente no período de 
13 a 20 de novembro no ano de 2019, propostas voltadas ao 
atendimento de crianças e adolescentes, as quais serão anali-
sadas pelo Conselho e, quando aprovadas, irão compor o Ban-
co de Projetos do FIA.
§ 1º – As propostas deverão ser apresentadas na forma do 
Anexo II da presente Resolução (Plano de Trabalho), acompa-
nhada de ofício de encaminhamento (Anexo I) e Declaração de 
Aceite dos Termos dessa Resolução (Anexo III).
§ 2º – Cada proposta apresentada deverá ter como valor míni-
mo o equivalente a 05 (cinco) vezes o valor do salário mínimo 
federal vigente.
§ 3º – Caso a Organização da Sociedade Civil desista de um 
projeto inserido no Banco de Projetos, os valores eventualmen-
te remanescentes, poderão ser redirecionados à outro projeto 
de sua titularidade, vigente no Banco de Projetos do FIA.
§ 4º – A OSC poderá prever em seu projeto rubrica específica 
para remuneração do serviço de captação de recursos, até o 
limite de 10% do valor total do respectivo projeto e limitada ao 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em cada projeto apre-
sentado.
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§ 5º – É admissível a previsão do pagamento de despesas ad-
ministrativas no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio 
da OSC, desde que estejam expressamente previstas no plano 
de trabalho e estejam relacionadas ao seu objeto, até o limite 
de 15% do valor total do plano de trabalho.
§ 6º – É admissível a previsão de remuneração da equipe 
encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de 
pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a 
vigência da Parceria, compreendendo as despesas com paga-
mentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, 
salários proporcionais, verbas rescisórias proporcionais ao 
tempo de trabalho efetivamente dedicado ao instrumento/pro-
jeto e demais encargos sociais e trabalhistas, conforme autori-
za o Art. 46, I, da Lei Federal nº 13.019/14.
Art. 6º – Poderão apresentar propostas para o Banco de Pro-
jetos do FIA as Organizações da Sociedade Civil devidamente 
registradas no COMDICA e que não estejam impedidas de ce-
lebrar qualquer modalidade de parceria conforme as exigên-
cias do Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 ou Decreto Munici-
pal 5863/2017.
§ 1º – A OSC proponente deverá ser, obrigatoriamente, a exe-
cutora da proposta apresentada e aprovada.
§ 2º – O Plano de Trabalho apresentado deverá prever o equi-
valente a 10% (dez por cento) do seu subtotal para retenção 
ao FIA Municipal (FIA-Geral), que poderá ser direcionado ao 
financiamento de projetos das organizações da Sociedade Civil 
através de Edital de Chamamento Público a ser realizado pelo 
COMDICA.
Art. 7º – As propostas apresentadas ao Banco de Projetos do 
FIA Municipal deverão contemplar projetos que tenham por 
objetivo o atendimento direto a crianças, adolescentes e suas 
famílias, dentro do território do Município de Guarapuava-PR, 
visando à garantia, à promoção e à efetivação dos direitos pre-
vistos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e enquadrar-
-se em, pelo menos, uma das seguintes áreas de atuação:
I – garantia do direito à convivência familiar e comunitária;
II – atendimento à criança e ao adolescente em situação de 
risco;
III – atenção ao adolescente autor de ato infracional;
IV – garantia de direitos para crianças e adolescentes em situ-
ação de rua;
V – enfrentamento às violências contra crianças e adolescen-
tes;
VI – erradicação do trabalho infantil;
VII – promoção ao direito à saúde, à cultura, ao esporte, lazer, 
educação e à assistência social;
VIII – prevenção e tratamento das necessidades decorrentes 
do uso e abuso de álcool e outras drogas;
IX – atenção às crianças e aos adolescentes internados por 
motivo de saúde;
X – aprendizagem e qualificação profissional.
Parágrafo Único – Aplicar-se-ão os recursos do FIA Banco de 
Projetos para apoiar programas, projetos e serviços nas áreas 
acima citadas, para crianças de até 12 (doze) anos de idade in-
completos, e adolescentes com idade de 12 (doze) completos 
até 18 (dezoito) anos incompletos e suas famílias. 
Art. 8º – A inscrição das propostas no Banco de Projetos do 
FIA Municipal dar-se-á por ordem de aprovação, não podendo 
ultrapassar o total de cinquenta (50) propostas habilitadas ao 
mesmo tempo.
§ 1º – Cada Organização da Sociedade Civil poderá manter um 
limite de até 04 (quatro) projetos de forma simultânea junto ao 
Banco de Projetos FIA. 
§ 2º – As propostas inscritas no Banco de Projetos ficarão ap-
tas à captação de recursos por no máximo 02 (dois) anos, con-

tados da data de sua aprovação/publicação no Diário Oficial do 
Município.

CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DAS PRO-
POSTAS
Art. 9º – A habilitação da proposta para inserção no Banco de 
Projetos observará o seguinte fluxo:
I – apresentação e protocolo da proposta nos termos dessa 
Resolução, junto à Secretaria Executiva dos Conselhos, si-
tuada à Rua Senador Pinheiro Machado, nº 1075, Centro de 
Guarapuava-PR, com ofício dirigido ao COMDICA, conforme 
Anexo I, acompanhado dos Anexos II e III (plano de trabalho 
e declaração), cujos modelos acompanham essa Resolução. 
II – análise do plano de trabalho e parecer da Comissão de 
Seleção do FIA, designada anualmente através de Resolução 
do COMDICA, para a função de análise das propostas apre-
sentadas ao Banco de Projetos;
III – aprovação pelo COMDICA em Plenária e publicação da 
aprovação no Diário Oficial do Município;
IV – inclusão do projeto no site do COMDICA em área destina-
da ao Banco de Projetos do FIA.
§ 1º – Poderá a comissão de seleção do FIA solicitar avaliação 
de outras comissões do COMDICA quanto ao mérito, se este 
exceder sua competência de análise.
§ 2º – A Secretaria Executiva dos Conselhos somente receberá 
e protocolará as propostas que forem apresentadas dentro do 
prazo de apresentação regulamentado por essa deliberação.
§ 3º – O Parecer da Comissão de Seleção deverá indicar, pelo 
menos:
I – se os argumentos apresentados no plano de trabalho pos-
suem relevância dentro da realidade local;
II – se a proposta está de acordo com os aspectos essenciais 
da política da criança e do adolescente.
Art. 10º – A análise e a aprovação dos projetos observarão:
I – a legislação vigente, especialmente a Lei Federal 8.069, de 
13 de Julho de 1990 e a regulamentação do Fundo Municipal 
para a Infância e Adolescência de Guarapuava – FIA - Lei Mu-
nicipal 1644/2007;
II – a capacidade da proposta em resolver a situação problema 
identificada no projeto;
III – o cumprimento dos requisitos previstos nesta Resolução.
Art. 11 – Para os projetos aprovados e incluídos no Banco de 
Projetos do FIA o COMDICA emitirá Certificado de Autorização 
para Captação de Recursos Financeiros para a OSC propo-
nente, com os dados do projeto aprovado, os dados da conta 
bancária específica do FIA e o prazo de captação de recursos 
do projeto.
Art. 12 – Os recursos financeiros a serem destinados para a 
execução dos projetos que vierem a ser habilitados e incluídos 
no Banco de Projetos do FIA ficam exclusivamente condicio-
nados aos recursos captados pelas próprias Organizações da 
Sociedade Civil para o FIA.

CAPÍTULO IV
DO RESGATE DOS RECURSOS
Art. 13 – É responsabilidade da OSC  controlar os valores cap-
tados para o (s) seu (s) projeto (s) , apresentando ao COMDI-
CA os comprovantes de depósito das destinações, que por sua 
vez emitirá os recibos das mesmas e deverá manter controle 
permanente dos recursos da conta bancária do FIA para saber 
o que se trata de recursos dirigidos e de uso geral.
Art. 14 – O resgate dos recursos captados poderá ser total ou 
parcial, sendo a OSC proponente responsável por apresentar 
ao COMDICA, a qualquer tempo, seu plano de trabalho reade-
quado, desde que respeitados os limites e prazos estabeleci-
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dos nessa Resolução.
Art. 15 – Ocorrendo a arrecadação de valor superior ao previsto no Plano de Trabalho aprovado pelo COMDICA, a proponente 
poderá:
I – apresentar nova proposta ao Banco de Projetos, observando os trâmites desta Resolução, inclusive quanto ao valor mínimo 
do projeto, utilizando-se do valor excedente como aporte inicial;
II – solicitar ao COMDICA a ampliação das metas ou do prazo de execução do projeto, desde que não implique em alteração do 
objeto proposto;
III – solicitar o remanejamento do valor excedente para outro projeto de sua entidade, vigente no Banco de Projetos do FIA mu-
nicipal.
Art. 16 – Havendo arrecadação inferior ao previsto no Plano de Trabalho aprovado pelo COMDICA, a OSC poderá apresentar 
plano de trabalho readequado ao valor captado, para aprovação pelo COMDICA em plenária e abertura de processo administra-
tivo para a formalização de termo de fomento.
Parágrafo Único – Em não havendo a apresentação de plano de trabalho readequado pela OSC cujo projeto teve captação infe-
rior ao valor aprovado no banco de projetos, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do prazo de captação de recursos do 
projeto, o valor captado será redirecionado ao FIA – GERAL. 
Art. 17 – Ao arrecadar o valor total do projeto, o mesmo será retirado automaticamente do Banco de Projetos e a OSC terá um 
prazo de até 06 (seis) meses após a captação total de recursos para abrir processo administrativo visando a formalização de 
termo de fomento com o Município. 
Art. 18 – O controle dos prazos de captação de recursos do projeto aprovado, da apresentação do plano de trabalho readequado 
(captação parcial ou superior) e o prazo de abertura do processo administrativo para formalização de termo de fomento para 
projeto com captação de recursos total, será de inteira responsabilidade da OSC proponente.
Art. 19 – A abertura de processo administrativo para a formalização de termo de fomento não necessariamente indica início 
imediato da execução do projeto, pois o plano de trabalho constante no processo poderá ter um cronograma de execução com 
data de início do projeto a ser estipulada de acordo com a necessidade, principalmente de forma a respeitar-se que termos de 
fomento que contenham o mesmo objeto sejam executados em períodos distintos.
Art. 20 – Para solicitar o resgate dos valores captados do projeto aprovado no Banco de Projetos do FIA, a OSC deverá abrir 
processo administrativo no Município requisitando a formalização do termo de fomento, apresentando o plano de trabalho origi-
nal ou o readequado devidamente aprovado pelo COMDICA, contendo toda a documentação exigida pelo Decreto Municipal nº 
5863/2017 em seus Artigos 40 e 41.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21 – É dever da proponente acompanhar e monitorar todas as fases e prazos referentes à tramitação de suas propostas e 
manutenção de seus projetos no Banco de Projetos do FIA.
Art. 22 – Os casos omissos serão analisados pelo COMDICA, em conformidade com a legislação vigente. 
Art. 23 – A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, anulando as resoluções anteriores que dispuseram 
sobre a Regulamentação do Banco de Projetos do FIA.

Carina Silva 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA

RELAÇÃO DE ANEXOS
ANEXO I: Modelo de Ofício de encaminhamento
ANEXO II: Modelo de Plano de Trabalho
ANEXO III: Modelo de Declaração de Aceite dos Termos da Resolução

ANEXO I
Modelo de Ofício de Encaminhamento

AO COMDICA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Secretaria Executiva dos Conselhos
Rua Senador Pinheiro Machado, nº 1075, Centro de Guarapuava-PR

Vimos por meio desse apresentar PLANO DE TRABALHO do Projeto XXXXX, cujo valor total é de R$ xxxx, para apreciação do 
COMDICA, visando a inclusão do mesmo no Banco de Projetos do FIA, que permite a captação de recursos de Pessoas Físicas 
e Jurídicas através do FIA – Fundo Municipal para Infância e Adolescência.

Guarapuava-PR, _______de _________________, de ______. 
 

 
____________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente

CPF:
RG:
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FUNDAÇÃO PROTEGER
AVISO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. º 30/2019
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência, devidamente 
autorizado, torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. º 30/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO: N. º 408/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PERÍODO DE 12 MESES. 
RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. º 10.520/2002 Lei Federal n. º 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Decretos 
Municipais n. º 1.168/2006 e 6.320/2017.
DATA: 28/11/2019 
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO E PROPOSTAS: Das 08h45min até às 08h59min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: 09h00min
LOCAL: Departamento de Compras e Licitações, localizado na Sede Administrativa da Fundação Proteger, à Rua Barão do Rio 
Branco, n. º 1393, Bairro Batel, em Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRA: Daniele Reznek
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CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO No 25/2019  

                           
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

R E S O L V E: 
                                     
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora NATHALIA KARINA 
DE MATTOS, matrícula 720-1, RG nº 10.589.820-7 e CPF 
072.744.929-00, ocupante do cargo de Assessora de Gabinete 
Parlamentar, nomeada pelo Decreto 35/2018 de 11 de setem-
bro de 2018.  
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
produzindo seus efeitos a partir de 13 de novembro de 2019 
(13/11/2019), revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 08 de novembro de 2019.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

 
SOLICITAÇÃO DE EDITAL: Departamento de Compras e Li-
citações, situado à Rua Barão do Rio Branco, 1393, Bairro 
Centro, CEP: 85015-300 – Guarapuava/PR telefone (42) 3622-
7204, atendimento de segunda a sexta feira das 8h00min às 
11h00min e das 13h00min às 18h00min, o fornecimento será 
em mídia para gravação de cd (CD/Pendrive) ou por meio ele-
trônico licita.proteger@guarapuava.pr.gov.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília – DF. 
Guarapuava, 12 de novembro de 2019.

    ANTONIO CARLOS MARTINI MINO
     Presidente
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