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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 30 de dezembro de 2019
Veiculação: 30 de dezembro de 2019

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXV Nº 1751

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS
DECRETO Nº 7624/2019 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 27, inciso IX, da Constituição do Estado do Paraná e a Lei 
Municipal nº 1980/2011,

DECRETA

Art. 1º Comunicar os empregados regidos pelo regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho, abaixo relacionados, ad-
mitidos por prazo determinado por meio de Processo Seletivo 
Simplificado – PSS para a função de Médico Generalista de 
Pronto Atendimento 20 horas e ESF 40 horas, que por parte 
do empregador, nos termos das supracitadas leis, estão com 
seus contratos de trabalho prorrogados por mais 01 (um) ano, 
contando-se a partir do dia 02 de janeiro de 2020, exceto se 
manifestarem por escrito o seu não interesse pela prorrogação 
contratual:
I – Cristian Manuel Zarete Gonzales – Médico Generalista de 
Pronto Atendimento 20 horas, lotado na Secretaria de Saúde;
II – Cristian Bortolotto – Médico Generalista de Pronto Atendi-
mento 20 horas, lotado na Secretaria de Saúde;
III – Luciano Atilio Silvestre – Médico Generalista de Pronto 
Atendimento 20 horas, lotado na Secretaria de Saúde;
IV – Neide Akemi Nakamura – Médico Generalista de Pronto 
Atendimento 20 horas, lotada na Secretaria de Saúde;
V – Valdo Fonseca de Araújo – Médico Generalista de Pronto 
Atendimento 20 horas, lotado na Secretaria de Saúde;

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 20 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7626/2019 
Regulamenta a Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, 
que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos 
do usuário de serviços públicos. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, Estado do Pa-
raná, Excelentíssimo senhor Cesar Augusto Carollo Silvestri 
Filho, no uso de suas atribuições legais, 

Art. 1º Este decreto regulamenta, no âmbito do Município de 
Guarapuava, a Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, 
que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos 
do usuário de serviços públicos da administração pública de 
que trata o §3º do art. 37 da Constituição Federal.   
§ 1º O disposto neste decreto aplica-se aos órgãos da admi-
nistração pública direta ou indireta, as fundações públicas, em-

presas públicas e de economia mista e aos prestadores de ser-
viços delegatários, concessionários, permissionários e demais 
entidades prestadoras de serviços públicos.
§ 2º Os órgãos e as entidades da administração pública asse-
gurarão ao usuário de serviços públicos o direito à participação 
na administração pública direta ou indireta, bem como a exis-
tência de mecanismos efetivos e ágeis de proteção e defesa 
dos direitos de que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 
2017.
Art. 2º A Ouvidoria Geral do Município é uma unidade adminis-
trativa vinculada ao Chefe do Poder Executivo, independente, 
permanente e com autonomia, que tem como missão aprimorar 
a relação entre o cidadão e a Administração Pública Municipal, 
por meio de ação de interlocução, visando à melhoria contínua 
na prestação dos serviços públicos.
§ 1º A Ouvidoria Geral do Município possui sua estrutura orga-
nizada conforme disposto na Lei Municipal nº 2728 de 16 de 
novembro de 2017.
§ 2º A direção do Departamento de Ouvidoria será realizada, 
preferencialmente, por servidor efetivo, de reputação ilibada e 
notório conhecimento dos serviços realizados pela Administra-
ção Municipal.
§ 3º A Ouvidoria Geral do Município não possui caráter execu-
tivo, judicativo ou deliberativo, exerce papel mediador entre as 
demandas e manifestações do cidadão para com os Órgãos e 
Entidades da Administração Municipal Direta. 
Art. 3º Com vistas à realização de seus objetivos, a Ouvidoria 
Geral deverá:
I - Receber, analisar e responder, por meio de mecanismos pro-
ativos e reativos, as manifestações encaminhadas por usuários 
de serviços públicos; e
II - Elaborar, anualmente, relatório de gestão, que deverá con-
solidar as informações mencionadas no inciso I deste artigo, e, 
com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na presta-
ção de serviços públicos.
Art. 4º Para os efeitos desta norma considera-se:
I - O Usuário: pessoa física ou jurídica que beneficia ou utiliza, 
efetiva ou potencialmente, de serviços públicos;                                           
II - Serviço público: atividades administrativas ou de prestação 
direta ou indireta de bens, obras ou serviços à população, exer-
cida ou titularizada por órgão ou entidade da administração pú-
blica direta, indireta, e fundacional ou por particular, mediante 
concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma de 
delegação por ato administrativo, contrato ou convênio.
III - Agente público: quem exerce cargo, emprego ou função 
pública, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente 
ou sem remuneração;
IV - Reclamação: demonstração de insatisfação relativa a ser-
viço público; 
V - Denúncia: comunicação de prática de ato ilícito cuja solu-
ção dependa da atuação dos órgãos apuratórios competentes;                                              
VI - Elogio: demonstração, reconhecimento ou satisfação so-
bre a política ou o serviço público oferecido ou atendimento 
recebido;                                               
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VII - Sugestão: proposição de idéia ou formulação de proposta 
de aprimoramento de políticas e serviços públicos;
VIII - Solicitação: requerimento de adoção de providência por 
parte da Administração; 
IX - Decisão administrativa final: ato administrativo mediante o 
qual órgão ou entidade manifesta-se acerca da procedência ou 
improcedência de matéria, apresentando solução ou comuni-
cando da sua impossibilidade; 
Art. 5º Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão 
realizados de forma adequada, observados os princípios da 
qualidade, regularidade, continuidade, efetividade, segurança, 
atualidade, generalidade, transparência, urbanidade e cortesia, 
observando-se os princípios constitucionais. 
Art. 6º O usuário de serviço público tem direito à adequada 
prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e presta-
dores de serviços públicos observarem as seguintes diretrizes 
básicas:
I - Urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendi-
mento aos usuários;
II - Presunção de boa-fé do usuário;
III - Atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos 
de urgência e aqueles em que houver possibilidade de agen-
damento, asseguradas as prioridades legais às pessoas com 
deficiência, aos idosos e nesse caso respeitada a prioridade 
especial octogenária de que trata a Lei Federal n.º 13.466, de 
12 de julho de 2017, às gestantes, às lactantes e às pessoas 
acompanhadas por crianças de colo;
IV - Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exi-
gências, obrigações, restrições e sanções não previstas na le-
gislação;
V - Isonomia e igualdade no tratamento aos usuários, vedado 
qualquer tipo de discriminação; 
VI - Cumprimento de prazos e normas procedimentais;
VII - Definição, publicidade e observância de horários e normas 
compatíveis com o bom atendimento ao usuário;
VIII - Adoção de medidas visando proteção à saúde e a segu-
rança dos usuários; 
IX - Autenticação de documentos pelo próprio agente público, 
à vista dos originais apresentados pelos usuários, vedados a 
exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvi-
da de autenticidade; 
X - Manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas, 
acessíveis e adequadas ao serviço e ao atendimento; 
XI - Eliminação de formalidades, com atenuação de burocra-
cias e de exigências cujo custo econômico ou social seja supe-
rior ao risco envolvido;
XII - Observância dos códigos de ética ou de conduta aplicava 
às várias categorias de agentes públicos; 
XIII - Aplicação de soluções tecnológicas que visem a simpli-
ficar processos e procedimentos de atendimento ao usuário e 
a propiciar melhores condições para o compartilhamento das 
informações; 
XIV - Utilização de linguagem simples e compreensível, evitan-
do o uso de siglas, jargões e estrangeirismos;                        
XV - Vedação da exigência de nova prova sobre fato já compro-
vado em documentação válida apresentada;                        
Art. 7º São direitos básicos do usuário:
I - Participação no acompanhamento da prestação e na avalia-
ção dos serviços; 
II - Obtenção e utilização dos serviços com liberdade de esco-
lha entre os meios oferecidos e sem discriminação; 
III - Acesso e obtenção de informações relativas à sua pessoa 
constantes de registros ou bancos de dados, observado o dis-
posto no inciso X do caput do artigo 5º da Constituição Federal, 
na Lei Federal n.º 12.527, de 2011.
IV - Proteção de suas informações pessoais, nos termos da Lei 

Federal nº 12.527, de 2011;
V - Atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, 
certidões e documentos comprobatórios de regularidade; e
VI - Obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos lo-
cais de prestação do serviço, assim como sua disponibilização 
na Rede Mundial de Computadores – Internet, especialmente 
sobre:
a) Horário de funcionamento das unidades administrativas;
b) Serviços prestados pelo órgão ou entidade, sua localização 
exata e a indicação do setor responsável pelo atendimento ao 
público;
c) Acesso ao agente público ou ao órgão encarregado de rece-
ber manifestações;
d) Situação da tramitação dos processos administrativos em 
que figure como interessado; e
e) Valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos servi-
ços, contendo informações para a compreensão exata da ex-
tensão do serviço prestado. 
Art. 8º Os órgãos e entidades abrangidas por este decreto di-
vulgarão Carta de Serviços ao Usuário – CSU, que tem por 
objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo 
órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e 
seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento 
ao público.
§ 1º A Carta de Serviço ao Usuário deverá trazer informações 
claras e precisas em relação a cada um dos serviços presta-
dos, apresentando, no mínimo, informações relacionadas a:
I - Serviços oferecidos;
II - Requisitos, documentos, formas e informações necessárias 
para acessar o serviço;
III - Principais etapas para processamento do serviço;
IV - Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço;
V - Forma de prestação do serviço; e
VI - Locais e formas para o usuário apresentar eventual mani-
festação sobre a prestação do serviço.                  
§ 2º Além das informações referidas no parágrafo 1º deste ar-
tigo, a CSU deverá, para detalhar o padrão de qualidade do 
atendimento, estabelecer:                        
I - Os usuários que farão jus à prioridade no atendimento;
II - Previsão do tempo de espera para o atendimento;
III - Os mecanismos de comunicação com os usuários;
IV - Os procedimentos para receber e responder às sugestões 
e reclamações;
V - Os mecanismos para a consulta pelos usuários acerca do 
serviço solicitado e de eventual manifestação;
VI - Outras informações julgadas de interesse dos usuários.
§ 3º A atualização das informações constantes da Carta de 
Serviços ao Usuário deverá ser feita pelo órgão e entidade res-
ponsável pela prestação de cada serviço público, de modo con-
comitante à sua implantação, sendo revisada constantemente, 
sempre que houver alteração do serviço.
Art. 9º São deveres do usuário:
I - Utilizar adequadamente os serviços, procedendo com urba-
nidade e boa-fé;
II - Prestar as informações pertinentes ao serviço prestado 
quando solicitadas;
III - Colaborar para a adequada prestação do serviço; e
IV - Preservar as condições dos bens públicos por meio dos 
quais lhe são prestados os serviços de que trata este decreto. 
Art. 10. Para garantir seus direitos, o usuário poderá apresen-
tar manifestações perante a administração pública acerca da 
prestação de serviços públicos.
Art. 11. A manifestação será dirigida à Ouvidoria-Geral do Mu-
nicípio.
§ 1º Deverão ser observados os seguintes itens, quando do 
procedimento de protocolo das manifestações:
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I - A identificação do requerente não conterá exigências que inviabilizem sua manifestação. 
II - São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestações perante a ouvi-
doria.
III - O usuário deverá apresentar manifestações diretamente à Ouvidoria-Geral do Município. 
IV - A manifestação poderá ser feita por meio eletrônico, ou correspondência convencional, ou verbalmente, hipótese em que 
deverá ser reduzida a termo.
V. No caso de manifestação por meio eletrônico, prevista no parágrafo 4º deste artigo, respeitada a legislação específica de sigilo 
e proteção de dados, poderá a administração pública ou sua ouvidoria requerer meio de certificação da identidade do usuário.
VI - A Ouvidoria-Geral do Município deverá colocar à disposição do usuário formulários simplificada e de fácil compreensão para 
a apresentação do requerimento previsto no caput deste artigo. 
VII - A identificação do requerente é informação pessoal protegida com restrição de acesso nos termos da Lei Federal n.º 12.527, 
de 2011.
§ 2º As manifestações poderão ser realizadas junto à Ouvidoria Geral do Município por meio de:
I - Correio eletrônico;
II - Telefone
III - Atendimento pessoal; e
IV - Diretamente pelo site da Prefeitura do Município de Guarapuava - http://www.pmg.pr.gov.br/ouvidoria/.
Art. 12. Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos deste Decreto, sob pena 
de responsabilidade do agente público.
Art. 13. Os procedimentos administrativos relativos à análise das manifestações observarão os princípios da eficiência e da ce-
leridade, visando a sua efetiva resolução.         
Parágrafo único. A efetiva resolução das manifestações dos usuários compreende:
I – Recepção da manifestação no canal de atendimento adequado;
II – Emissão de comprovante de recebimento da manifestação;
III – Análise e obtenção de informações, quando necessário;
IV – Decisão administrativa final; e
V – Ciência ao usuário.
Art. 14. O relatório de gestão de que trata o inciso II do caput do artigo 14 deste Decreto deverá indicar, ao menos:
I - O número de manifestações recebidas no ano anterior;
II - Os motivos das manifestações;
III - A análise dos pontos recorrentes; e
IV - As providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas.
Parágrafo único. O relatório de gestão será:
I - Encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence à unidade de ouvidoria; e
II - Disponibilizado integralmente na Internet.                 
Art. 15. A ouvidoria deverá apresentar resposta conclusiva às manifestações recebidas no prazo de até trinta dias contados do 
recebimento da manifestação, prorrogável por igual período, mediante justificativa expressa.
Art. 16. O servidor público que descumprir o disposto neste Decreto estará sujeito às penalidades previstas no Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais.
Art. 17. Cabe à Ouvidoria-Geral do Município zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto e adotar providências para a 
responsabilização dos servidores públicos e de seus superiores hierárquicos, que praticarem atos em desacordo com suas dis-
posições.
Art. 18. As manifestações relacionadas à Saúde deverão ser encaminhadas para ouvidoria própria, conforme a resolução 01, de 
10 de junho de 2013.
Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
               
Guarapuava, 28 de novembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7687/2019 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Designa o Servidor João Cesar Loures, matrícula nº 17063-1, para assinar certidões negativas, certidões Positivas com 
efeito de negativas, certidões positivas, alvarás de funcionamento e certidões de ITBI, no período de 07/01/2020 a 31/01/2020, 
em decorrência ao período de férias do Diretor de Departamento de Receita Servidor Adão Alcione Monteiro, matrícula 16547-6.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

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

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 7695/2019 
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 889/2019 

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 Trata-
mento de Saúde aos servidores:
I -Adriana Zuerzicoski, matrícula nº 13.172/5, Auxiliar de Saú-
de Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo o dia 12/12/2019.
II -Aldaiza Vilas Boas Martins Caldas, matrícula nº 9.619/9, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 16/12/2019.
III -Amelia Turczen Marcondes, matrícula nº 16.169/1, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 12/12/2019 a 13/12/2019.
IV -Ana Claudia Bandeira, matrícula nº 6.685/0, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com-
preendendo o dia 13/12/2019.
V -Ana Paula Belin de Lima, matrícula nº 17.329/0, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia 13/12/2019.
VI -Anarassu de Fatima Kluber, matrícula nº 7.358/0, Oficial 
Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Adminis-
tração, compreendendo os dias 09/12/2019 e 10/12/2019 a 
20/12/2019.
VII -Barbara Kelen Borodiaki de Macedo, matrícula nº 15.700/7, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o dia 17/12/2019.
VIII -Ciuma Alves dos Santos Ribeiro, matrícula nº 8.513/8, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 12/12/2019.
IX -Claudete Silvana Oliveira, matrícula nº 16.157/8, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 28/11/2019.
X -Cleusi Monteiro da Silva, matrícula nº 12.411/7, Agente Co-
munitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 17/12/2019 a 20/12/2019.
XI -Cristiane Cordeiro dos Santos, matrícula nº 16.392/9, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 12/12/2019.
XII -Dircema de Fatima Ribas Costa, matrícula nº 11.552/5, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 17/12/2019 a 19/12/2019.
XIII -Edemur Moralles Filho, matrícula nº 17.701/6, Farmacêuti-
co Bioquímico, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 09/12/2019 a 13/12/2019.
XIV - Elane Silva Amaral, matrícula nº 17.938/8, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 16/12/2019 a 18/12/2019.
XV - Elena Rodena Lang, matrícula nº 16.856/4, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 16/12/2019 a 19/12/2019.
XVI - Eliane Chagas, matrícula nº 7.588/4, Auxiliar de Saúde 
Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreenden-
do os dias 07/12/2019 a 10/12/2019, 11/12/2019 e 16/12/2019 
a 19/12/2019.
XVII - Eliane de Jesus Fiuza, matrícula nº 18.293/1, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 11/12/2019.
XVIII - Eliane Valentim de Abreu, matrícula nº 12.596/2, 

Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 10/12/2019 a 12/12/2019.
XIX - Elisangela Ferreira de Borba, matrícula nº 11.910/5, 
Auxiliar de Saúde Bucal, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o período de 11/12/2019 a 18/12/2019.
XX - Emanuelly Gauloski Kluconski, matrícula nº 15.004/5 
– 17.265/0, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo os dias 06/12/2019 e 
13/12/2019.
XXI - Emilia Terezinha de Souza, matrícula nº 15.705/8, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo o dia 12/12/2019.
XXII - Franciele da Silva Barboza Macedo, matrícula nº 
15.718/0, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, compreendendo os dias 11/12/2019 e 16/12/2019.
XXIII - Francieli Pauluk de Paula, matrícula nº 15.056/8, Agen-
te Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o período de 16/12/2019 a 19/12/2019.
XXIV - Francislaine Guerra Pimpao, matrícula nº 15.858/5, 
Agente de Combate a Endemias, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde, compreendendo o dia 13/12/2019.
XXV - Genaine Dominico Fonseca, matrícula nº 13.143/1, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 13/12/2019.
XXVI - Giselle Cordeiro, matrícula nº 13.058/3 – 14.537/8, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 13/12/2019.
XXVII - Hannelore Schwichtenberg, matrícula nº 15.123/8, 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, compreendendo o período de 11/12/2019 a 
12/12/2019.
XXVIII - Ilismara Novakovski, matrícula nº 13.016/8 – 14.374/0, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 16/12/2019.
XXIX - Janaina Costa Bonifacio, matrícula nº 18.109/9, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 16/12/2019.
XXX - Janete Kloster, matrícula nº 17.758/0, Professor(a), lo-
tada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia 17/12/2019.
XXXI - Janice de Andrade Malinoski, matrícula nº 18.279/6, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 10/12/2019 a 
11/12/2019.
XXXII - Jaqueline Strapacao Souza, matrícula nº 17.731/8, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo os dias 20/11/2019 e 18/12/2019.
XXXIII - Jocimara Wirmond Pauluch, matrícula nº 17.754/7, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 13/12/2019
XXXIV - Joelma Leticia dos Santos Moura, matrícula nº 
17.372/0, Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, compreendendo o dia 13/12/2019.
XXXV - Joselma Caldas Santos Pires, matrícula nº 16.233/7, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 17/12/2019.
XXXVI - Josiane da Rocha Narzetti, matrícula nº 15.006/1, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 11/12/2019.
XXXVII - Josiane de Campos, matrícula nº 15.985/9, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 16/12/2019.
XXXVIII - Josiane Penteado Horen, matrícula nº 
15.737/6, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, compreendendo o dia 18/12/2019.
XXXIX - Jucelia Peçanha, matrícula nº 17.486/6, Educador(a) 
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Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia 13/11/2019.
XL - Juliana Felchak, matrícula nº 16.928/5, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia 13/12/2019.
XLI - Larissa Lais de Lara, matrícula nº 17.490/4, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia 18/12/2019.
XLII - Leila Regina Ribeiro Opuchkevetch, matrícula nº 
15.145/9 – 16.205/1, Professor(a), lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, compreendendo os dias 03/12/2019 
a 06/12/2019 e 13/12/2019.
XLIII - Liliam de Fatima Boquai Camargo, matrícula nº 
14.457/6, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 25/11/2019.
XLIV - Liliane Busmaier Correa Kubinski, matrícula nº 
12.103/7, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 10/12/2019.
XLV - Liliane Esteche Gonçalves, matrícula nº 16.147/0, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 12/12/2019 a 
14/12/2019.
XLVI - Loredane Rossetin do Nascimento, matrícula nº 
16.791/6, Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, compreendendo o dia 11/12/2019.
XLVII - Luciana de Fatima Martins dos Santos, matrícula nº 
15.024/0, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 17/12/2019.
XLVIII - Luciane Aparecida Chagas de Campos, matrícula nº 
12.698/5 – 14.578/4, Professor(a), lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, compreendendo o dia 13/12/2019.
XLIX - Marcia Rossi Ribeiro, matrícula nº 17.642/7, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 12/12/2019.
L -Margarete Mendes, matrícula nº 11.712/9 – 12.462/1, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 12/12/2019 a 18/12/2019.
LI -Maria Inez Sidor, matrícula nº 15.096/7 – 17.003/8, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 13/12/2019.
LII -Maria Oliziane Barboza da Costa, matrícula nº 18.301/6, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 10/12/2019 a 
17/12/2019.
LIII -Mariley Hanke Colarites, matrícula nº 14.937/3, Agente 
Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o dia 12/12/2019.
LIV - Maristela Delfino dos Santos, matrícula nº 14.893/8, 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde, compreendendo o período de 16/12/2019 a 
18/12/2019.
LV -Mariza Helena Weyand Banhuk, matrícula nº 10.463/9, Su-
pervisora Pedagógica, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 12/12/2019.
LVI - Marizete Rosa de Oliveira, matrícula nº 17.315/0, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 18/12/2019.
LVII - Nilceia Alves Moraes, matrícula nº 16.040/7, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 12/12/2019 a 
13/12/2019.
LVIII - Roseli Aparecida Porvroznik Silverio, matrícula nº 
9.297/5, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, compreendendo o dia 16/12/2019.
LIX - Ruth Maria Pedrozo de Campos Lippmann, matrícu-
la nº 6.996/5, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, compreendendo o período de 16/12/2019 
a 18/12/2019.
LX - Sandra Mara Aparecida Gonsalves, matrícula nº 
14.776/1, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 16/12/2019.
LXI - Sandra Mara Keche Antoniack, matrícula nº 5.511/5 – 
14.639/0, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 12/12/2019.
LXII - Sheila Cristina Barbosa Krutsch, matrícula nº 18.080/7, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 16/12/2019 a 
19/12/2019.
LXIII - Silvana Vaz Bohrer, matrícula nº 15.084/3, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo os dias 17/12/2019 e 18/12/2019.
LXIV - Silvana Vaz Bohrer, matrícula nº 16.288/4, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo os dias 14/11/2019 e 18/12/2019.
LXV - Simone Beatriz Ruaro Monteiro, matrícula nº 12.811/2 
– 14.662/5, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo o dia 12/12/2019.
LXVI - Suedeli Aparecida Rodrigues Gomes, matrícula nº 
13.106/7, Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, compreendendo o dia 12/12/2019.
LXVII - Tatianne Cristina de Souza Wolf, matrícula nº 11.673/4, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 11/12/2019 a 12/12/2019.
LXVIII - Valciane Aparecida Brito, matrícula nº 16.388/0, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo o dia 13/12/2019.
LXIX - Valeria Lustosa de Siqueira, matrícula nº 12.983/6, En-
genheiro Civil, lotada na Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo, compreendendo o dia 10/12/2019.
LXX - Veronica Szeschtchuk Malanchuk, matrícula nº 
10.382/9, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 11/12/2019 a 
12/12/2019.
LXXI - Viviane Mugnol de Oliveira Askel, matrícula nº 
17.375/4, Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, compreendendo o dia 13/12/2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 30 de dezembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 890/2019 
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

Art. 1º Conceder prorrogação da licença para Tratamento de 
Saúde aos servidores:
I -Adair Terezinha da Silva, matrícula nº 9.234/7, Servente de 
Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 18/11/2019 a 20/12/2019.
II -Aline de Fatima da Silva, matrícula nº 18.247/8, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 29/11/2019 a 20/12/2019.
III -Angela Maria da Silva, matrícula nº 13.564/0, Servente de 
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Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo o período de 13/12/2019 a 17/12/2019.
IV -Doriane Menao, matrícula nº 9.448/0, Professor(a), lotada 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreenden-
do o período de 07/12/2019 a 20/12/2019.
V -Josiane Wirmond Lepinski, matrícula nº 13.372/8 – 14.442/8, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 16/12/2019 a 20/12/2019.
VI -Juliana Aparecida Jacomel, matrícula nº 14.645/5 – 
17.000/3, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 04/12/2019 a 
20/12/2019.
VII -Marciele Correia Ferreira, matrícula nº 18.212/5, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 14/12/2019 a 
20/12/2019.
VIII -Mariley Elis dos Santos Lima, matrícula nº 14.737/0, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social, compreendendo o período de 
26/10/2019 a 10/12/2019.
IX -Rafael Hneda Munhoz, matrícula nº 17.569/2, Agente de 
Combate a Endemias, lotado na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 08/12/2019 a 21/01/2020.
X -Roselia Farias da Cruz do Nascimento, matrícula nº 17.163/8, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 14/12/2019 a 
20/12/2019.
XI -Roselita Wuchryn Martins, matrícula nº 8.163/9, Fisiotera-
peuta, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreenden-
do o período de 13/12/2019 a 20/12/2019.
XII -Suely Mendes Kramer, matrícula nº 11.833/8, Servente de 
Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo o período de 14/12/2019 a 05/01/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 30 de dezembro de 2019. 

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 891/2019 
A SECRETARIA 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 -Alessandra Valentim Vaz dos Santos, matrícula nº 14.970/5, 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, compreendendo os dias 02/12/2019 a 04/12/2019, 
11/12/2019 a 12/12/2019 e 13/12/2019.
II -Allyne Tokarski, matrícula nº 17.472/6, Educador(a) Infantil, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 17/12/2019 a 20/12/2019.
III -Berenice Aparecida Zaluski, matrícula nº 17.551/0, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 16/12/2019 a 
20/12/2019.
IV -Camille de Fatima Guilherme Pacheco, matrícula nº 
17.328/2, Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, compreendendo os dias 06/12/2019 e 

18/12/2019 a 19/12/2019.
V -Cleonice Barbosa dos Santos, matrícula nº 15.166/1, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 27/11/2019 a 25/01/2020.
VI -Denise Stupp, matrícula nº 18.096/3, Educador(a) Infantil, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia 17/12/2019.
VII -Dina Rosa Cassemiro Dias, matrícula nº 15.205/6, Agente 
Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 16/12/2019 a 20/12/2019.
VIII - Dreiza Carla Borges dos Santos, matrícula nº 15.687/6, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 05/12/2019 a 
20/12/2019.
IX - Elenice Kowalski, matrícula nº 9.604/0, Servente de 
Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra, compreendendo o dia 06/12/2019.
X - Elisa Midori Yamaguti Katayama, matrícula nº 9.373/4, 
Fisioterapeuta, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 10/12/2019 a 08/01/2020.
XI - Elisangela de Fatima Teixeira, matrícula nº 17.667/2, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 05/12/2019 a 
19/12/2019.
XII - Erondina dos Santos da Silva, matrícula nº 15.720/1, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo os dias 04/11/2019, 06/11/2019 
e 19/11/2019.
XIII - Franciele da Silva Barboza Macedo, matrícula nº 
15.718/0, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, compreendendo os dias 17/12/2019 e 18/12/2019 a 
20/12/2019.
XIV - Jocemara da Silva, matrícula nº 15.984/0, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 10/12/2019 a 19/12/2019.
XV - Josiane Wirmond Lepinski, matrícula nº 13.372/8, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo os períodos de 21/11/2019 a 27/11/2019 
e 03/12/2019 a 15/12/2019.
XVI - Leni Aparecida Rodrigues, matrícula nº 15.997/2, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 09/12/2019 a 
20/12/2019.
XVII - Leonice Siqueira Ilencio, matrícula nº 10.546/5, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 26/11/2019 a 
24/01/2020.
XVIII - Luiz Carlos Zaider, matrícula nº 16.885/8, Servente 
de Obras, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Viação e 
Serviços Urbanos, compreendendo p período de 19/11/2019 a 
17/01/2020.
XIX - Maria da Luz Bahls Robes, matrícula nº 8.547/2, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 29/11/2019 a 06/12/2019.
XX - Maria de Lourdes Correa, matrícula nº 10.614/3, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 05/12/2019 a 
20/12/2019.
XXI - Mariel de Oliveira Gaspar, matrícula nº 13.961/0, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 25/11/2019 a 20/12/2019.
XXII - Marizete de Oliveira Izidoro, matrícula nº 12.902/0, 
Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 04/12/2019 a 
20/12/2019.
XXIII - Noeli Ferreira dos Santos, matrícula nº 12.937/2, 
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Educador(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo os dias 02/12/2019, 03/12/2019, 
06/12/2019 a 16/12/2019.
XXIV - Rosa Iatrino Kaminski, matrícula nº 8.527/8, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 10/12/2019 a 20/12/2019.
XXV - Rosane Fatima Passaglia, matrícula nº 14.404/5, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 11/12/2019 a 20/12/2019.
XXVI - Rosemari Maia Nascimento, matrícula nº 10.312/8 – 
11.647/5, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 10/12/2019 a 
20/12/2019.
XXVII - Sabrina Pimentel Bastos, matrícula nº 12.312/9, Enfer-
meiro, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreenden-
do o período de 17/12/2019 a 21/12/2019.
XXVIII - Saulo Vinicius Kuster da Silva, matrícula nº 13.719/7, 
Engenheiro Florestal, lotado na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, compreendendo o período de 29/11/2019 a 
12/01/2020.
XXIX - Sheila Vatrin Peres Morozini, matrícula nº 11.659/9, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 27/11/2019 a 20/12/2019.
XXX - Solange Teresinha Scarpin Barreto, matrícula nº 
12.193/2, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 10/12/2019 a 
19/12/2019.
XXXI - Sonia Mara Egert, matrícula nº 12.217/3, Agente Co-
munitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 16/12/2019 a 20/12/2019.
XXXII - Terezinha de Souza, matrícula nº 14.222/0, Auxiliar 
de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo os períodos de 05/12/2019 a 06/12/2019 e 
07/12/2019 a 18/12/2019.
XXXIII - Vandeli Guilhermina da Paz, matrícula nº 11.676/9 – 
17.255/3, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 16/12/2019 a 
21/12/2019.
XXXIV - Veronica Szeschtchuk Malanchuk, matrícula nº 
10.382/9, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo os dias 10/12/2019 e 
16/12/2019 a 20/12/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 30 de dezembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 916/2019 
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 
acomodação 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, 19 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 917/2019 
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 01/11/2020 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.

Guarapuava, 19 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 923/2019 
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 Excluir a gratificação de difícil acesso dos servidores 
abaixo relacionados:
I – Danielle Alvaristo Ribeiro, matrícula nº 17166-2, a partir de 
01/12/2019;
II – Gisele Martins Leal, matrícula nº 16459-3, a partir de 
01/12/2019;
III – Roseli Aparecida Z. Cordeiro, matrícula nº 18149-8, a partir 
de 01/12/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de dezembro de 2019, re-
vogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 20 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 924/2019 
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
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Art. 1º Incluir o inciso LXXXII, no art. 1º da Portaria nº 143/2019 e designar a servidora Catia Maria Souza Araújo, matrícula nº 
16154-3, para exercer a função de supervisora junto a Escola Luiza Pawlina, durante o ano letivo de 2019, a partir de 05 de 
agosto de 2019:

“Art. 1º................. 
(...)
LXXXII – Catia Maria Souza Araújo, matrícula nº 16154-3, Escola Luiza Pawlina.”

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 05 de agosto de 2019.

Guarapuava, 20 de dezembro de 2019.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 925/2019 
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SURG

PORTARIA Nº 926/2019 
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 Conceder gratificação por tempo integral, com fundamento no §1º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016, alterada 
pela Lei Complementar nº 085/2017, para a servidora Helisoellen Maria Pugsleiy Goncalves, matrícula nº 16309-0, lotado junto 
à Secretaria Municipal de Administração, a partir de 01/01/2020.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/01/2020, revogando as disposições em 
contrário.
Guarapuava, 20 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 55/2019 

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: 

Revogar, a partir de 31 de dezembro de 2019 (31/12/2019), 
as portarias 34/2018, 51/2018, 56/2018, 63/2018, 04/2019, 
05/2019 e 27/2019, as quais nomeavam servidores para com-
posição de comissões, designavam servidores para atividades 
e cargos e lhes concediam gratificações.  
                 
Gabinete da Presidência, em 23 de dezembro de 2019.

João Carlos Gonçalves
Presidente
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