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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 29 de abril de 2020
Veiculação: 29 de abril de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1830

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 3066/2020

LEIS

Autoriza o pagamento parcial dos contratos de transporte es-
colar durante os meses de abril e maio de 2020, e estabelece 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º O Município de Guarapuava fica autorizado a realizar 
o pagamento dos valores decorrentes dos contratos de trans-
porte escolar, mesmo na hipótese de suspensão do calendário 
letivo das instituições de ensino municipais, de acordo com os 
critérios estabelecidos nos parágrafos 1º a 3º.
§ 1º O pagamento previsto no caput ocorrerá nos meses de 
abril e maio do ano de 2020 (dois mil e vinte).
§ 2º O Prefeito Municipal, por meio de Decreto, poderá autori-
zar que o pagamento previsto no caput seja realizado, também, 
no mês de junho de 2020 (dois mil e vinte).
§ 3º O valor a ser pago aos prestadores do serviço de trans-
porte escolar corresponderá a 50% (cinquenta por cento) da 
quantia recebida no mês de março de 2020 (dois mil e vinte) 
em razão do contrato celebrado com o Município.

Art. 2º Os valores recebidos em conformidade com o artigo 
1º serão descontados, pelo Município, das contraprestações 
devidas em virtude dos contratos de transporte escolar assim 
que houver a retomada das atividades referentes ao calendário 
letivo, de acordo com os critérios estabelecidos nos parágrafos 
1º a 3º.
§ 1º O desconto mencionado no caput será efetivado nos três 
meses seguintes ao cancelamento da suspensão do calendário 
letivo.
§ 2º O valor do desconto mês a mês, previsto no parágrafo 1º, 
corresponderá a 1/3 (um terço) da quantia total recebida nos 
moldes do artigo 1º.
§ 3º Havendo a hipótese em que as atividades do calendário 
letivo sejam desempenhadas em apenas um ou dois meses 
do ano de 2020 (dois mil e vinte), o desconto estabelecido no 
caput ocorrerá da seguinte forma:
I – no caso de haver atividade letiva em apenas um mês do ano 
de 2020 (dois mil e vinte), ocorrerá o desconto integral, neste 
mês, do valor total recebido em decorrência do artigo 1º;
II – no caso de haver atividade letiva em apenas dois meses, 
o desconto será efetuado em cada um destes dois meses, na 
proporção de 1/2 (metade) do montante total recebido por força 
do artigo 1º.
§ 4º Na hipótese da retomada das atividades letivas acontecer 
somente a partir do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), haverá 
o desconto integral do valor recebido em virtude do artigo 1º na 
primeira contraprestação a ser paga pelo Município em 2021 
(dois mil e vinte e um).

Art. 3º O responsável pela prestação do serviço de transporte 
escolar que for beneficiado pelo disposto nesta Lei não poderá, 
durante o prazo estipulado nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, 
efetuar a demissão de empregado de seu quadro de colabora-
dores, sob pena de suspensão do pagamento mencionado no 
artigo 1º.

Art. 4º Na hipótese do Município não conseguir reaver os va-
lores referidos no artigo 2º, o valor do débito será inscrito em 
dívida ativa, consoante a previsão do artigo 39, § 1º, da Lei 
Federal no 4.320, de 17 (dezessete) de março de 1964 (mil 
novecentos e sessenta e quatro).
§ 1º Não sendo possível a cobrança administrativa e/ou amigá-
vel do valor inscrito em dívida ativa, o Município providenciará 
a emissão da respectiva Certidão de Dívida Ativa – CDA.
§ 2º A CDA referida no parágrafo 1º será encaminhada para 
protesto (Lei Complementar Municipal no 051/2014) e, caso 
necessário, para cobrança judicial.
§ 3º Os sócios e administradores da pessoa jurídica contratada 
para a prestação do serviço de transporte escolar são solidaria-
mente responsáveis pelos valores recebidos na forma do artigo 
1º, sendo que seus nomes e qualificação serão incluídos na 
CDA emitida por força do § 1º.

Art. 5º A pessoa física ou jurídica que for alvo da cobrança 
judicial disciplinada no artigo 4º não poderá celebrar contrato 
e/ou instrumento congênere com o Município de Guarapuava, 
ante o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei Federal no 8.666, 
de 21 (vinte e um) de junho de 1993 (mil novecentos e noventa 
e três).

Art. 6º Os responsáveis pela prestação do serviço de transpor-
te escolar, a fim de que sejam beneficiados pelo disposto nesta 
Lei, deverão fazer a assinatura de “Termo de Consentimento 
Público”, elaborado de acordo com o Anexo único.
Parágrafo único. A assinatura do Termo de Consentimento 
Público implica na ciência integral dos dispositivos desta Lei, 
precipuamente, na ciência das consequências jurídicas esta-
belecidas para a hipótese de seu inadimplemento.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 29 de abril de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3067/2020
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
2957/2019 e na Lei Orçamentária Anual nº 3014/2019, através 
de créditos adicionais suplementares.
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicio-
nal suplementar no orçamento do Município de Guarapuava, 
através de Decreto a seguinte dotação orçamentária, no valor 
de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) conforme especi-
ficado:
Unidade Orça-
mentária

08.01 Secretaria Muni-
cipal de Saúde

Classificação 
funcional

10.122.0020.2109 Atividades da 
Secretaria Muni-
cipal de Saúde

Natureza da des-
pesa

3.3.50.43 Subvenções 
Sociais

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 844

Valor R$ 2.000.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito su-
plementar aberto no artigo anterior são resultantes do superávit 
na fonte 0 – Recursos Ordinários Livres, em conformidade com 
o inciso I, §§ 1º e 2º do artigo 43, da Lei 4.320/1964 e inciso I, 
§ 2º, artigo 7º da Lei Municipal 3014/2019.

Art. 3º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
suplementar no orçamento do Município de Guarapuava, atra-
vés de Decreto a seguinte dotação orçamentária, no valor de 
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) conforme especificado:
Unidade Orça-
mentária

08.01 Secretaria Muni-
cipal de Saúde

Classificação 
funcional

10.122.0020.2109 Atividades da 
Secretaria Muni-
cipal de Saúde

Natureza da des-
pesa

3.3.50.43 Subvenções 
Sociais

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 844

Valor R$ 800.000,00

Art. 4º Para cobertura do que se trata o art. 3º, fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos 
no art. 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/1964, resultante do cancela-
mento parcial das seguintes dotações, conforme se especifica:
Unidade Orça-
mentária

05.01 Secretaria de 
Finanças

Classificação 
funcional

28.843.0007.0003 Encargos e 
Amortizações da 
Divida

Natureza da des-
pesa

3.2.90.21 Juros sobre a Di-
vida por Contrato

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 151

Valor R$ 400.000,00

Unidade Orça-
mentária

05.01 Secretaria de 
Finanças

Classificação 
funcional

28.843.0007.0003 Encargos e 
Amortizações da 
Divida

Natureza da des-
pesa

4.6.90.71 Principal da 
Divida Contratual 
Resgatado

Fonte de recur-
sos

Recursos Ordiná-
rios (Livres)

0 – conta 153

Valor R$ 400.000,00

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 29 de abril de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3068/2020
Declara de Utilidade Pública o Instituto para Pesquisa do Cân-
cer de Guarapuava.
(Autores: João Carlos Gonçalves e Maria José Mandu Ribeiro 
Ribas)

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública a nível municipal o 
Instituto para Pesquisa do Câncer de Guarapuava, associação 
sem fins lucrativos, CNPJ 36.601.957/0001-30, com sede pro-
visória no Hospital do Câncer São Vicente de Paula, na Rua 
Fortim Atalaia n° 1900, setor 452196, quadra 0104, lote 0356, 
Bairro Cidade dos Lagos, CEP 85100-000 Guarapuava, que 
tem como uma de suas finalidades atender a pesquisa e de-
senvolvimento institucional, científico, tecnológico e de inova-
ção, tendo por objetivo executar ações de interesse comuni-
tário, voltadas ao ensino, à pesquisa, ao desenvolvimento, à 
inovação e à produção na área de oncologia. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Guarapuava, 29 de abril de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 303/2020

PORTARIAS

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 116, Lei Complementar nº 120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a prorrogação da dispensa de parte da jorna-
da de trabalho por mais 01 (um) ano, para a servidora D’avila 
Marcondes Machado, matrículas nºs 13960-4 e 14373-1, cargo 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, concedida pela Portaria nº 377/2019, a partir de 15 de 
maio de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos legais a partir de 15 de maio de 2020.
Guarapuava, 28 de abril de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 304/2020
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 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença sem remuneração, para tratar de as-
suntos particulares à servidora Claudia Rejane Schavarinski 
Almeida Santos, cargo Professor (a), matrícula nº 12474-5, lo-
tada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por 02 
(dois) anos, a partir de 01 de abril de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de abril de 2020 e revogan-
do as Portarias nº 905/2019 e 293/2020.

Guarapuava, 28 de abril de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE SUSPENSÃO Nº 013/2020

O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em 
atenção à decisão liminar exarada nos autos nº. 0003059-
81.2020.8.16.0031, resolve, suspender por tempo indetermi-
nado os Editais de Convocação número 011/2020 e 012/2020, 
referente ao Cargo de Oficial Administrativo oriundo do Con-
curso Público Municipal nº. 001/2018.

Guarapuava, 29 de abril de 2020.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL

ATA nº02/2020
COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓ-

VEIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.

Ás quatorze horas do dia dezesseis do mês de abril de dois e 
vinte, no Departamento de Patrimônio – Secretaria de Adminis-
tração, localizado no Paço Municipal, sito a Rua Brigadeiro Ro-
cha, nº 2777, Bairro Centro, reuniu-se a Comissão Permanen-
te de Avaliação de Bens Móveis do Município de Guarapuava 
portaria n° 157/2019, composta pela presidente da comissão 
Scheila Aparecida K. Schwans matricula n°16431-3 e membros 
Maria Inês Paganini, matricula n°17349-5 e Angelita Macha-
do Soldan  matrícula n°13411/2, Margarete Aparecida Felema 
1426-5,  Suzana de Souza Chagas Lima matricula 8242-2 e 
10295-4   e Ticiane Miodoski, matricula nº 16907-2, para deli-
berar sobre o seguinte assunto: prazo dado para única entida-
de interessada sendo a  Associação dos Catadores de Papel 
de Guarapuava – CNPJ: 00.832.151.0001-06,  situada na Rua 
Ver. Sebastião de Camargo Ribas, 266 – Industrial, para apre-
sentar a essa comissão a Certidão de Regularidade Fiscal do 
Município atualizada, sendo concedido um prazo de  05 (cinco) 
dias úteis  para a mesma apresentar esse documento,  den-

tro do prazo a mesma protocolou a Certidão faltante vigente. 
A comissão irá publicar o resultado e data para retirada dos 
itens constantes no edital 001/2020.  A comissão atestou que 
a mesma cumpriu com os requisitos constantes nesse edital 
ficando a mesma habilitada a receber objeto de doação. A data 
para retirada dos itens constantes nesse edital será de oito dias 
úteis, iniciando-se a partir da assinatura dessa ata. Nada mais 
havendo a tratar, lavro apresente ata, a qual após  lida será 
assinada  por  mim, Scheila Aparecida K. Schwans e pelos de-
mais membros. 
Assinaturas:
(a)Scheila Aparecida K. Schwans
Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Bens 
Móveis
(a)Maria Inês Paganini
(a)Margarete Aparecida Felema
(a)Suzana de Souza Chagas Lima
(a)Ticiane Miodoski
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SECRETARIA DE SAÚDE

SURG
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO JORDÃO - CRJ
EXTRATO Nº003/2020

INEXIGIBILIDADE 002/2020
PROCESSO Nº 002/2020

OBJETO: Serviço de manutenção corretiva para substituição de peças conforme inspeção realizada durante a última revisão 
preventiva para rolo compactador da marca Caterpillar, modelo CS 54B, série 0M5B00738, fabricação 2016. 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JORDÃO – CRJ. 
CONTRATADA: PARANÁ EQUIPAMENTOS S A.
VALOR TOTAL: R$ 9.495,12 (nove mil quatrocentos e noventa e cinco reais e doze centavos). 
VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DE ASSINATURA: 28/04/2020

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 28 de Abril de 2020.

LEONARDO JOSÉ VALENGA
 Diretor Presidente do CRJ
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EXTRATO Nº 004/2020

INEXIGIBILIDADE 003/2020
PROCESSO Nº 006/2020
PROCESSO Nº 006/2020

OBJETO: Serviço de revisão preventiva referente às 3000 horas, conforme indicação do fabricante, para trator de esteira da 
marca Caterpillar, modelo D6K2, série 0RPR00293, fabricação 2016 e serviço de revisão corretiva janela, silencioso, mangueira, 
lâmpadas e braçadeira.
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JORDÃO – CRJ. 
CONTRATADA: PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.
VALOR TOTAL: R$ 26.312,00 (Vinte e seis mil trezentos e doze reais).  
VIGÊNCIA: 12 MESES 
DATA DE ASSINATURA: 28/07/2020

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 28 de Abril de 2020.

LEONARDO JOSÉ VALENGA
 Diretor Presidente do CRJ

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE nº 002/2020

PROCESSO nº 002/2020

OBJETO: Serviço de manutenção corretiva para substituição de peças conforme inspeção realizada durante a última revisão 
preventiva para rolo compactador da marca Caterpillar, modelo CS 54B, série 0M5B00738, fabricação 2016. 

O Presidente do CRJ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, com base no Artigo 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, bem como no Parecer Jurídico, fls. 78/93, RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação, no valor total de R$ 9.495,12 (nove 
mil quatrocentos e noventa e cinco reais e doze centavos), para a contratação da empresa PARANA EQUIPAMENTOS S/A, ins-
crita no CNPJ sob nº 76.527.951/0005-09.
PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 27 de Abril de 2020.

LEONARDO JOSÉ VALENGA 
Diretor Presidente - CRJ

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE nº 003/2020

PROCESSO nº 006/2020

OBJETO: Serviço de revisão preventiva referente às 3000 horas e corretiva, conforme indicação do fabricante, para trator de 
esteira da marca Caterpillar, modelo D6K2, chassi CAT00D6KARPR00293, fabricação 2016, série 0RPR00293. 

O Presidente do CRJ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, com base no Artigo 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, bem como no Parecer Jurídico, fls. 58-74, RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação, no valor total de R$ 26.312,00 
(Vinte e seis mil trezentos e doze reais), para a contratação da empresa PARANA EQUIPAMENTOS S/A, inscrita no CNPJ sob 
nº 76.527.951/0005-09.
PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 23 de Abril de 2020.

ODIR ANTONIO GOTARDO
Presidente - CRJ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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