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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 12 de dezembro de 2019
Veiculação: 12 de dezembro de 2019

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXV Nº 1744

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEIS

LEI Nº 3004/2019 

LEI COMPLEMENTAR Nº 107/2019 
Dispõe sobre o pagamento de ISSQN referente aos serviços de 
Transportes de Táxis, previsto na Lei Municipal nº 1.108/2001.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei complementar:
Art. 1º Os profissionais que exercem serviços de Transportes 
de Táxis no Município submetem-se ao pagamento de Impos-
to Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, conforme 
abaixo:
a) Com estabelecimento fixo: 2% de 80 UFM (ISSQN = 1,6 
UFM).
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor no primeiro dia 
do ano de 2020, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 05 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a destinar área de recre-
ação para cães, denominada “Parcão”, em parques municipais 
e dá outras providências.” 
(Autores: Marcio Luis Carneiro do Nascimento e Aldonei Luiz 
Bonfim)

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o poder Executivo Municipal autorizado a destinar 
área de recreação para cães, denominada “ParCão”, em um de 
nossos parques municipais. 
Art. 2º O projeto ParCão será implementado em parques onde 
houver área mínima disponível de quatrocentos metros qua-
drados a ser destinada exclusivamente para este projeto. 
Parágrafo único. A área de recreação permitirá que os cães, 
sob a vigilância de seus responsáveis, circulem soltos. 
Art. 3º A permissão do ingresso nas áreas de recreação será 
dada mediante a identificação na coleira do cão, o uso de foci-
nheira e o porte obrigatório do certificado da vacinação em dia 
contra raiva e cinomose. 
Parágrafo único. Não será permitido o uso de coleiras pontia-
gudas. 
Art. 4º O uso do ParCão será exclusivo para cães e seus pro-
prietários e/ou responsáveis, não sendo permitido o ingresso 
de pessoas para outros fins. 
Parágrafo único. O responsável pelo cão deverá ser pessoa 
maior de dezoito anos ou dependente devidamente cadastrado 
e autorizado pelo responsável. 
Art. 5º Animais desacompanhados e sem coleira serão enca-
minhados ao Canil Municipal, e seu proprietário será notificado, 

e em caso de reincidência, multado. 
Parágrafo único. A multa de que se trata esse artigo será de 2 
(duas) UFM. 
Art. 6º Se um animal identificado ficar abandonado no encerra-
mento do dia, o mesmo será encaminhado ao Canil Municipal 
e o seu proprietário será notificado e em caso de reincidência, 
multado.
Parágrafo único. A multa de que se trata esse artigo será de 2 
(duas) UFM. 
Art. 7º Na área de recreação não será permitida: 
I - a entrada de animais ferozes e de cadelas durante o cio; 
II - a utilização de instrumentos musicais ou quaisquer apare-
lhos sonoros, exceto em eventos especiais para cães. 
Art. 8º O proprietário e/ou responsável pelo cão, enquanto a 
permanência do mesmo na área de recreação, responderão 
por todos os atos do cão. 
Art. 9º Fica proibido o comércio e a propaganda de produtos 
ou serviços, distribuição de brindes ou panfletos no interior do 
ParCão sem autorização do órgão competente. 
Art. 10. O frequentador que não cumprir esta lei e sua regula-
mentação será obrigado a se retirar da área de recreação com 
o seu animal. 
Art. 11. A área de recreação - ParCão, poderá ser padronizada 
observando, prioritariamente, os seguintes critérios: 
I - Espaço totalmente cercado com alambrado de um metro 
e sessenta centímetros de altura, de esquadrias em tubos de 
duas polegadas de ferro galvanizado revestida de tela plastifi-
cada de malha de cinco centímetros; 
II – Portões apropriados que delimitem a área do resto do par-
que; 
III – Delimitado em no mínimo 1000 (mil) metros quadrados; 
IV – Conter no mínimo dois latões para despejo de material 
orgânico, e demais latões para coleta seletiva de lixo;
V – Conter no mínimo um ponto de água e energia elétrica; 
VI – Conter porta sacos para coletas de dejetos orgânicos; 
Art. 12. Os responsáveis pelos cães deverão manter o local 
limpo de dejetos orgânicos, sob pena de multa, em caso de 
descumprimento. 
Parágrafo único. A multa de que se trata esse artigo será de 2 
(duas) UFM.
Art. 13. As despesas decorrentes da execução desta lei cor-
rerão por conta das dotações orçamentárias próprias ou por 
recursos de particulares e de patrocinadores devidamente au-
torizados pelo órgão competente. 
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 06 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 
Prefeito Municipal 

DECRETOS

DECRETO Nº 7666/2019 
Regulamenta o art. 150 da Lei Municipal 1.108 de 28 de de-
zembro de 2001, e dispõe sobre o acesso e emissão de guias 
de recolhimento do IPTU.
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Fica disponível através da rede mundial de computado-
res o acesso simplificado ao sistema de emissão de Guias de 
Recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano.
Parágrafo único. O acesso se dará exclusivamente através do 
documento de identificação pessoal, CPF (cadastro de pessoa 
física) ou CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica). 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 11 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 871/2019 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a disposição funcional da servidora Alessan-
dra de Fatima Sviecoski de Almeida, matrícula nº 13.244-6, 
cargo professora, para prestar serviço no Município de Pinhão 
- PR, no período de 01/12/2020 a 31/12/2020, em regime de 
permuta com a servidora Ivete do Belém Rodrigues, cargo pro-
fessora, com ônus para os órgãos de origem.

Art. 2º A Professora permutada do Município de Pinhão, ficará 
a disposição da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
para provimento de vagas nas Unidades de Ensino da Rede 
Pública Municipal de Guarapuava.
Parágrafo único. O processo de permuta não implicará na aco-
modação tácita da servidora permutada na vaga daquela com 
quem permutou.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 872/2019 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a disposição funcional do servidor Edilson Leal 
Boeira, matrícula nº 16317-1, cargo professor, para prestar ser-
viço no Município de Pinhão - PR, no período de 01/02/2020 a 
31/12/2020, em regime de permuta com a servidora Angelita 
Aparecida Panissão, cargo professora, com ônus para os ór-
gãos de origem.
Art. 2º A servidora permutada do Município de Pinhão, ficará a 
disposição da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para 
provimento de vagas nas Unidades de Ensino da Rede Pública 
Municipal de Guarapuava.
Parágrafo único. O processo de permuta não implicará na aco-
modação tácita da servidora permutada na vaga daquela com 
quem permutou.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 02 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 877/2019 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Incluir a gratificação de ESF, para a servidora Larissa 
Daiana Makuch, matrícula nº 18799-2, conforme prevista nos 
artigos 103 e 104 da Lei Complementar nº 060/2016, a partir 
de 11/11/2019.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 11/11/2019, revogando as dis-
posições em contrário.

Guarapuava, 04 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 882/2019 
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 
assuntos particulares à servidora Jessica de Ramos Martins, 
cargo Agente de Combate a Endemias,  matrícula nº 15854-2, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por 02 (dois) anos, a 
partir de 01 de fevereiro de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

DECRETO Nº 7667/2019 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - PR, no uso 
das suas atribuições que lhe são conferidas por lei e, conside-
rando a necessidade de regulamentação da Lei Municipal nº 
2923 de 01 de abril de 2019,

DECRETA

Art. 1º Fica prorrogado o vencimento do Programa de Recu-
peração Fiscal do Município de Guarapuava – PREFIG/2019, 
instituído por meio da Lei Municipal nº 2923/2019 e regulamen-
tado pelo Decreto nº 7244/2019 até o dia 18 de dezembro de 
2019.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 16 de dezembro de 2019, 
revogando as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 12 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Guarapuava, 02 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 899/2019 
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, tendo chegado ao conhecimento desta Autoridade Públi-
ca, denúncia encaminhada pelo TCEPR - Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná, Gestão de Demandas, sobre supostos 
ilícitos administrativos praticados por Servidor Público, no de-
sempenho de suas funções, assegurando-lhe o contraditório e 
ampla defesa:
I - James Iochaki B. Ishimoto – Cargo: Professor;
II - Leozélica Saidel Pedroso – Cargo: Fiscal de Vigilância Sa-
nitária; 
III - Nilseia De Lara Fiker – Cargo de Operador de computador.
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir des-
ta data, para apresentação do relatório final.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.   

Guarapuava, 12 de dezembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

produzindo efeitos legais a partir de 01 de fevereiro de 2020.

Guarapuava, 05 de dezembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

GUARAPUAVA PREV
COMITÊ DE INVESTIMENTOS GUARAPUAVAPREV

ATA Nº 21/2019-CIG 

Aos vinte oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove 
às nove horas, conforme dispõe o Decreto nº 2709 de 24 de 
setembro de 2012, publicado no Boletim Oficial do Município  nº 
819, de 20 a 26 de outubro de 2012, e Decreto nº4233/2014 de 
14 de novembro de 2014, publicado no Boletim Oficial do Muni-
cípio nº 951, de 08 a 14 de novembro de 2014, bem como Re-
solução nº 001 de 27 de abril de 2018, publicada no Boletim 
Oficial do Município nº 1341, de 10 de maio de 2018, reuniram-
-se os componentes do Comitê de Investimentos: Vanderley R. 
Edling (responsável técnico), Aldo L. Opolinski e Raimundo Pe-
reira, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta: 1 – apresenta-
ção e aprovação da Política de Investimentos 2020; 2 – aprova-
ção do credenciamento da empresa BANCO COOPERATIVO 
SICREDI SA. Também estiveram presentes a Diretora Presi-
dente  Elizangela Mara da Silva Bilek; o representante da con-
sultoria financeira, José Coelho (Crédito e Mercado); o repre-
sentante do conselho Fiscal, Joelson de Moraes Ribas; O 
primeiro estudo foi realizado na data de 20 de novembro, oca-
sião em que foi ministrado curso sobre elaboração da Política 
de Investimentos, com base no esboço inicial da Política de 
Investimentos para 2020. Fora revisto o panorama do mês de 
outubro de 2019 com os demais presentes. Outubro foi um mês 
positivo para o Ibovespa, que subiu 2,4% e fechou em 107.220 
pontos, com destaque para: Otimismo com a aprovação da re-
forma da previdência no segundo turno no Senado, com uma 

economia acima do previsto pelo mercado; Gradual consolida-
ção da agenda pós-previdência, que exigirá articulação política 
do governo; Melhora relativa no cenário externo, com expecta-
tivas de que os EUA e China cheguem pelo menos a um acor-
do comercial preliminar; Menor probabilidade de recessão nos 
EUA, corroborada pela surpresa no crescimento do PIB no 3T 
e mensagem do Fed de que cortes adicionais nos juros, além 
dos 0,25%, não serão necessários. No Brasil, o corte de 0,50% 
na Selic manteve aquecida a discussão de juros mais baixos 
por mais tempo e sustentou o índice Ibovespa no relativo aos 
mercados globais. Nossos economistas esperam mais um cor-
te de 0,50% na próxima reunião do Copom em dezembro, e um 
adicional de 0,25% na reunião de fevereiro, levando a Selic 
para o menor patamar de sua história, de 4,25% ao ano. Do 
lado das reformas, o foco agora passa para a agenda pós-pre-
vidência, incluindo as reformas administrativa e tributária bem 
como o pacto federativo. A equipe econômica está na iminên-
cia de enviar suas propostas, e será importante monitorar o 
grau de articulação política do governo para executá-las após 
a volatilidade recente. Economistas seguem otimistas com o 
Brasil e especialmente com a Bolsa. O Ibovespa atualmente 
negocia a 12,75x P/L em 2020. Apesar de levemente acima do 
patamar histórico de 12,3x, acredita-se que há espaço para 
revisão de projeções de lucros das empresas em um ambiente 
de juros mais baixos e atividade acelerando. Nota-se ainda 
que, em momentos de mudanças estruturais como a que vive-
mos atualmente, há sustentação para que os múltiplos nego-
ciem com prêmio, conforme visto em outros países emergen-
tes. Mantida a projeção de 140 mil pontos para o final de 2020. 
No Brasil, o grande destaque do mês de outubro foi a aprova-
ção da reforma da Previdência na votação de segundo turno no 
Senado, com uma economia esperada de R$ 800 bilhões para 
os próximos 10 anos. Com essa página virada, a agenda de 
reformas pós-previdência entra em foco em novembro. A ex-
pectativa é que o Ministério da Economia apresente em breve 
um pacote de propostas, dividido nos seguintes eixos: Reforma 
Administrativa: A equipe econômica trabalha para enviar PEC 
e projetos de lei para reestruturar as novas carreiras apenas, 
dado que o presidente Bolsonaro vetou a discussão para servi-
dores atuais. Apesar da complexidade, o Ministério defende o 
fim da estabilidade, a redefinição dos salários de ingresso no 
setor público para novos servidores e o término da progressão 
automática. Pacto Federativo: Esse tema é considerado o mais 
avançado em termos de negociações políticas. As discussões 
envolvem a divisão dos recursos da cessão onerosa, já apro-
vada pelo Congresso, e as medidas batizadas de DDD – des-
vinculação, desindexação e desobrigação. Inclusive, algumas 
medidas de desobrigação de despesas que constam da PEC 
438 podem ser englobadas no pacto. As medidas no campo 
fiscal são desafiadoras, mas há um consenso entre a equipe 
econômica de que a possibilidade de exceções para romper o 
teto de gastos não deve ser considerada. Reforma Tributária: 
Tudo indica que esse tema, que era prioridade do governo no 
pós-previdência, passa a ficar em segundo plano. Ainda há di-
ficuldades na discussão de um calendário para a reforma tribu-
tária e, na avaliação do governo, é preciso calibrar o momento 
político certo. Apesar disso, o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, mantém o posicionamento de que essa reforma é funda-
mental e deve continuar avançando. Será importante monitorar 
o grau de articulação política do governo para executar e apro-
var o pacote de propostas mencionado acima, após a volatili-
dade recente. Acredita-se que um dos fatores que sustentou a 
alta da Bolsa no mês de outubro foi a melhora relativa do cená-
rio externo, principalmente devido ao arrefecimento da guerra 
comercial entre China e Estados Unidos. O avanço do acordo 
comercial preliminar entre as duas potências foi uma evolução 
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importante e trouxe um tom mais positivo. Dentre os detalhes 
discutidos nesta primeira fase, destacamos: (i) o entendimen-
to nas áreas cambial, de propriedade intelectual e de serviços 
financeiros; e (ii) o aumento entre US$ 40-50 bilhões das 
compras chinesas de produtos agrícolas norte-americanos. 
Além disso, os Estados Unidos concordaram em não elevar 
as tarifas de 25% para 30% no dia 15 de outubro e estão con-
siderando estender as isenções tarifárias sobre US$ 34 bi-
lhões de produtos chineses por mais doze meses.  Novembro 
será um mês importante para esse tema. A expectativa era de 
que um acordo poderia ser assinado na reunião da Coopera-
ção Econômica Ásia-Pacífico (APEC), no Chile, nos dias 16 e 
17. Porém, o evento foi cancelado em função dos protestos 
locais. Dessa forma, por enquanto, ainda está incerto onde e 
quando será o encontro entre os países. As circunstâncias 
devem forçar o presidente americano a chegar a um acordo 
com os chineses, aumentando suas chances de reeleição em 
2020. Quanto ao crescimento global, os dados continuam a 
apontar para um quadro de desaceleração. Porém, a proba-
bilidade de recessão nos Estados Unidos diminuiu. Os sinais 
de contração da indústria e do mercado de trabalho america-
no contribuíram para a redução de 0,25% nos juros. Entretan-
to, o crescimento do PIB no terceiro trimestre surpreendeu 
positivamente e o comunicado do Fed após a decisão do 
FOMC sugeriu que cortes adicionais não serão necessários.  
Na China, o PIB do terceiro trimestre cresceu 6,0% na com-
paração anual, marcando o ritmo mais lento de crescimento 
desde o início da série histórica, em 1992. Na Europa, os da-
dos de PMI também reforçaram a mensagem de que o cená-
rio econômico da região permanece desafiador, com indica-
dores próximo da marca de 50 que indica estagnação. Por 
fim, apesar do desfecho ainda incerto, a percepção com rela-
ção ao Brexit melhorou. A União Europeia acatou o adiamen-
to da decisão para 31 de janeiro e tem se mostrado mais 
aberta para um acordo. Além disso, o Parlamento britânico 
aprovou a convocação de eleições gerais para 12 de dezem-
bro, onde será decidido quem comandará o país nas negocia-
ções finais do Brexit. A discussão de juros baixos por mais 
tempo do que se imagina permaneceu aquecida em outubro, 
com cortes adicionais nas taxas de juros. Uma exceção foi na 
Europa, onde Banco Central (BCE) manteve sua política mo-
netária inalterada. A decisão era esperada, uma vez que uma 
série de medidas de estímulo, como corte de juros e retoma-
da de compras mensais de ativos, haviam sido anunciadas 
em setembro. Também em linha com as expectativas, os si-
nais de contração da indústria e do mercado de trabalho ame-
ricano contribuíram para a redução de 0,25% nos juros dos 
Estados Unidos. Entretanto, o crescimento do PIB no terceiro 
trimestre surpreendeu positivamente e o comunicado do Fed 
após a decisão do FOMC sugeriu que cortes adicionais não 
serão necessários. Ainda assim, destacou-se a importância 
do acompanhamento dos indicadores econômicos.  No Brasil, 
a expectativa da continuidade do ciclo de corte de juros se 
concretizou. Em outubro, o Banco Central anunciou redução 
adicional de 0,50% na taxa Selic e manteve a mensagem de 
que o balanço de riscos para inflação é benigno no comunica-
do emitido após a reunião. Economistas esperam que o Co-
pom realize mais um corte de juros de 0,50% na reunião de 
dezembro, além de um corte adicional de 0,25% na reunião 
de fevereiro, trazendo a taxa Selic para o menor patamar de 
sua história em 2020, em 4,25% ao ano. O principal impacto 
do tema de juros baixos por mais tempo nas companhias ne-
gociadas na Bolsa é a redução no custo de dívida. Dessa 
forma, as empresas mais beneficiadas são aquelas que de-
tém grande parte do custo da dívida atrelado à Selic e/ou ní-
vel elevado de alavancagem. A segunda quinzena de outubro 

marcou o início da divulgação dos resultados do terceiro tri-
mestre de 2019 (3T19) das empresas listadas na Bolsa. Vemos 
uma temporada de resultados relativamente fraca, reflexo do 
cenário ainda desafiador para a atividade econômica, que im-
pacta as empresas domésticas. Um indicador que corrobora 
nossa visão é o crescimento esperado para o PIB nesse tri-
mestre. Com base nos dados disponíveis até o momento, acre-
ditamos que a economia crescerá apenas 0,5% no 3T19 em 
relação ao mesmo trimestre do ano anterior (versus 1,0% no 
2T19). Essa leve desaceleração decorre principalmente da me-
nor pujança dos setores de consumo de bens duráveis, de se-
tores de serviços centrais, tais como transportes, e da persis-
tente fragilidade da indústria brasileira. Ainda assim, alguns 
setores devem se destacar positivamente. Um deles é o co-
mércio eletrônico, com aumento da penetração online e cresci-
mento do marketplace. Os frigoríficos também estão na ponta 
positiva, com preços e exportações mais altos. Por fim, espera-
mos um bom trimestre para os bancos privados, com maior 
participação de indivíduos e PMEs na carteira de crédito. Do 
lado oposto, esperamos um trimestre fraco para as siderúrgi-
cas, reflexo da demanda ainda enfraquecida e ambiente de 
preços desafiador. Os resultados das varejistas também de-
vem refletir a lenta recuperação econômica. Por fim, espera-se 
que as geradoras sejam impactadas negativamente pelo cená-
rio hidrológico mais adverso e por preços de energia menores 
que o esperado. Até o momento, as primeiras divulgações fo-
ram mistas, com destaque positivo para companhias como 
Vale, Petrobras, WEG, Magazine Luiza e Multiplan. Enquanto 
Ambev, Localiza, CSN, EDP, Klabin, Cielo e Gerdau desapon-
taram. Fora analisada a performance obtida nos dez primeiros 
meses, conforme ata nº 19, bem como a distribuição dos recur-
sos na carteira. Desse modo, os recursos previdenciários estão 
distribuídos da seguinte forma: Títulos Públicos (12,06%) R$ 
53.713.469,54; Longuíssimo prazo (4,09%) R$18.197.842,35; 
Longo Prazo (35,04%) R$156.055.146,34; Médio Prazo 
(28,23%) R$ 125.736.931,50;Curto Prazo (17,83%) R$ 
79.396.939,73; Ações (2,49%) R$ 11.101.458,23; e Fundo Imo-
biliário (0,25%) R$ 1.114.183,01. Os valores em carteira estão 
distribuídos na seguintes instituições: R$284.190.352,43 
(63,82%) - Caixa Econômica Federal; R$107.412.148,73 
(24,12%) – BB Gestão de Recursos DTVM;  R$ 53.713.469,54 
(12,06%) – Tesouro Nacional (Títulos Públicos), estando todos 
de acordo com a Política de Investimentos vigente e Resolução 
nº 3922. Desse modo, após apresentação, correções e com-
plementações necessárias, fica aprovada pelo Comitê de In-
vestimentos a Política de Investimentos para o ano de 2020. 
Fica também aprovado o credenciamento do BANCO COOPE-
RATIVO SICREDI S.A. A Política de Investimentos será enca-
minhada ao Conselho Administrativo para aprovação. Nada 
mais havendo a tratar, eu, Vanderley Edling, responsável técni-
co, lavrei a presente ata, a qual após lida e achada conforme, 
será assinada por mim e demais membros.

(a)Vanderley R. Edling
Responsável técnico

CPA 20                
(a)Raimundo Pereira

CPA 10       
(a) Aldo L. Opolinski

CPA 10                               
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ATA N. 15/2019

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala de reuniões do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos do Município de Guarapuava GUARAPUAVAPREV, reuniram-se os conselheiros: Luiz Augusto 
de Abreu, presidente do Conselho, nomeado pelo Decreto 6664/18, Clarilei de Fátima D. Panisson, Bruno Strechar, Marcelo 
Pereira Maciel, Clair Simões Rodrigues, Gercinda Cecilia P. Kaminski, nomeados pelo Decreto 6656 de 17/04/2018 e Cristiane 
Aparecida Wainer, nomeada pelo Decreto 7433 de 25/07/2019, Elizangela Mara da Silva Bilek, diretora presidente e Vanderley 
Rosa Edling, Diretor Administrativo e Financeiro e secretário designado, nomeado pelo Decreto 7484/2019, para reunião extraor-
dinária, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos: 1 – Aprovação da Política de Investimentos para o ano de 2020; 2 – Au-
torização para compra de móveis de escritório. Dado início à reunião, fora apresentado ao Conselho, conforme minuta enviada 
por e-mail a todos os conselheiros participantes, a Política de Investimentos 2020. A presente Política de Investimentos foi repas-
sada inicialmente pela consultoria financeira para ajustes conforme o perfil da autarquia. No dia 20 de novembro foi realizado o 
curso de Elaboração da Política de Investimentos, contando com representantes do Conselho Fiscal e Administrativo, curso este 
ministrado pelo senhor Tiago Boeira da Aplique Investimentos, onde foram traçadas as principais alterações necessárias para 
adequação e consolidação das metas de investimento previstas para o ano de 2020. Em seguida, o Comitê de Investimentos 
adequou à realidade do Instituto de Guarapuava e, na data de 28 de novembro, não obstante a presença de representantes dos 
Conselhos Administrativo e Fiscal que fazem parte do Comitê de Investimentos, fizeram-se presentes alguns membros dos Con-
selhos Fiscal e Administrativo, a fim de consolidar a Política de Investimentos, além do consultor financeiro da Crédito e Mercado, 
senhor José Coelho, o qual traçou algumas considerações, expondo novamente o panorama financeiro micro e macroeconômico 
e demais especificidades e projeções do comportamento do mercado financeiro para o ano de 2020. Ciente das alterações e 
de todo o contido no bojo da Política de Investimentos 2020, o Conselho Administrativo deliberou pela aprovação da Política de 
Investimentos 2020 por unanimidade. Em seguida foram apresentados orçamentos para compra de móveis de escritório para ati-
vação de mais uma sala junto ao Instituto, onde trabalharão as funcionárias Elizangela, Diretora Presidente do Instituto e Luciana 
Ribas Martins Hauagge, Assessora Jurídica do Instituto, funcionária esta cedida pela Fundação Proteger. Quanto à Dispensa 
de Licitação nº 04/2019, para aquisição de materiais de escritório, após análise das propostas, dos documentos, certidões e do 
parecer favorável expedido pela Assessora Jurídica do Instituto, o Conselho delibera pela aquisição do objeto constante da Dis-
pensa de Licitação 04/2019 da empresa Sol Equipamentos de Escritório Ltda, pelo valor de R$5.958,00. Nada mais havendo a 
tratar, eu, Vanderley Rosa Edling, secretário designado, lavro a presente ata, a qual após lida e achada conforme, será assinada 
por mim e pelos demais conselheiros.

(a)Luiz Augusto de Abreu 
Titular - Presidente do Conselho Administrativo      

                                    
(a)Clarilei F. D. Panisson 

Suplente – Repr. do Poder Executivo

(a)Bruno Strechar    
Titular - Presidente do Conselho Administrativo     

(a)Bruno Strechar 
Titular – Representante do Legislativo

                                                     
 (a)Marcelo Pereira Maciel

Titular – Representante do Legislativo
                     

(a)Cristiane Aparecida Wainer
Titular – Representante do Legislativo

                                
(a)Clair Simões Rodrigues

Titular - Representante dos Servidores Ativos   
       

(a)Gercinda Cecília P. Kaminski
Titular - Representante dos Servidores Inativos



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  612 de dezembro de 2019, Veiculação 12/12/19 Ano XXV - Nº 1744 Boletim Oficial do Município -  6

PORTARIAS
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RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DE DISPENSADE LICITAÇÃO Nº 004/2019

A Diretora Presidente no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme Decreto 
nº 7484/2019 de 20/08/2019, e com base no Artigo 24 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como no parecer da Procu-
radoria do Município, RATIFICA  e HOMOLOGA a presente Dispensa  de Licitação.
OBJETO: Fornecimento de móveis para escritório. 
CONTRATADA: SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA
VALOR TOTAL: R$ 5.958,00
Guarapuava, 11 de dezembro de 2019

(a)ELIZANGELA MARA DA SILVA BILEK - 
Diretora Presidente
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