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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 14 de agosto de 2020
Veiculação: 14 de agosto de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1905

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8127/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal nº 2035/2012,

DECRETA
 
Art. 1º Autorizar a disposição funcional da servidora Cleide 
Maria Grande Moreira, matrícula nº 1419-2, Assistente Social, 
da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância 
– Fundação Proteger, para prestar serviços junto a Secretária 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefei-
tura Municipal de Guarapuava, a contar do dia 19 de maio de 
2020 até 31 de dezembro de 2020, com ônus para o órgão de 
origem, mas com ressarcimento pela cessionária, de acordo 
com termo de convênio 04/2020.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 19 de maio de 2020, revogan-
do as disposições contrárias.

Guarapuava, 12 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

TERMO DE PERMUTA/CESSÃO DE RECURSOS HUMANOS 
004/2020

Termo de Permuta/Cessão de Recursos Humanos que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
e a FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA INFÂNCIA E 
JUVENTUDE - FUNDAÇÃO
PROTEGER.
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
76.178.037/0001-76, com sede e prefeitura na Rua Brigadeiro 
Rocha, nº 2777, Centro, neste ato por intermédio da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL representada pelo Secretário ARI MARCOS BONA 
doravante denominado SEMADS, e de outro lado o FUNDA-
ÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTU-
DE - FUNDAÇÃO PROTEGER, com sede à Rua Barão do Rio 
Branco, 1393, Centro, Guarapuava, Paraná, inscrita no CNPJ/
MF sob n. 79.262.341/0001-95, representado neste ato por 
seu presidente, ANTONIO CARLOS MARTINI MINO, doravan-
te denominado FUNDAÇÃO PROTEGER, resolvem  formalizar 
o presente Termo de Permuta/Cessão de recursos humanos, 
mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo visa à regulamentação da disposição fun-

cional de servidores efetivos, de ambos os órgãos: Parágrafo 
único: Conforme previsão da Lei Municipal nº 2035/2012, pau-
tado no devido interesse público, para prestarem serviços junto 
a cada órgão e/ou entidade, objetivando a colaboração mútua 
entre os Convenentes no desenvolvimento das atividades do 
respectivo órgão ou entidade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente instrumento tem vigência de 2 (dois) anos, até 01 
de agosto de 2021, podendo ser prorrogado mediante funda-
mentação da parte interessada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
3.1 São obrigações de ambos, SEMADS e FUNDAÇÃO PRO-
TEGER:
3.1.1 Certificar-se de que os servidores cedidos estão cientes 
de que deverão cumprir todos os regulamentos internos do res-
pectivo órgão que os recebe, sem exceção, inclusive a carga 
horária.
3.1.2. Emitir documento oficial referente à disposição funcional 
do servidor cedido.
3.2.1. Responsabilizar-se cada qual pelos seus servidores de 
origem, pelo: pagamento de todas as despesas como remu-
neração, encargos previdenciários e trabalhistas, bem como 
quaisquer outros que por ventura integrem o salário ou venci-
mento do servidor permutado.
3.2.2. Zelar pela observância da jornada de trabalho do servi-
dor.
3.2.3. Comunicar as férias, licença-saúde ou qualquer espécie 
de ocorrência que resulte na irregularidade da frequência do 
servidor.
3.2.4. Os Valores despendidos pelo órgão de origem do servi-
dor no item 3.2.1. serão ressarcidos em sua integralidade pela 
CESSIONÁRIA, imediatamente após o fechamento da folha de 
cada mês.

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

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
O presente termo será publicado no Diário Oficial do Municí-
pio, podendo ser acessado no site www.guarapuava.pr.gov.br/
boletins-oficiais.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro central da Comarca de Guarapuava para di-
rimir toda e qualquer dúvida suscitada em razão do presente 
Termo, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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E por estarem justos e acordados, firmam o presente instru-
mento, que depois de lido e achado conforme, vai por todos as-
sinados na presença de 02 (duas) testemunhas, em 02 (duas) 
vias.
Guarapuava, 12 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente da Fundação de Proteção Especial da Infância 

e Juventude - Fundação Proteger

DECRETO Nº 8128/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal nº 2035/2012,

DECRETA
 
Art. 1º Autorizar a disposição funcional da servidora Luciani 
Wolf, matrícula nº 1554-7, Pedagoga, da Fundação de Prote-
ção Especial da Juventude e Infância – Fundação Proteger, 
para prestar serviços junto a Secretaria Municipal de Assis-
tência e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, a contar do dia 15 de julho de 2020 até 31 de 
dezembro de 2020, de acordo com termo de convênio 04/2020 
e Ofício nº 385/2020 – SMADS, com ônus para o órgão de ori-
gem, mas com ressarcimento pela cessionária, de acordo com 
termo de convênio 04/2020.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 15 de julho de 2020, revogan-
do as disposições contrárias.

Guarapuava, 12 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

TERMO DE PERMUTA/CESSÃO DE RECURSOS HUMA-
NOS 004/2020

Termo de Permuta/Cessão de Recursos Humanos que entre 
si celebram o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SO-
CIAL e a FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA INFÂN-
CIA E JUVENTUDE - FUNDAÇÃO
PROTEGER.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
76.178.037/0001-76, com sede e prefeitura na Rua Brigadeiro 
Rocha, nº 2777, Centro, neste ato por intermédio da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMEN-
TO SOCIAL representada pelo Secretário ARI MARCOS BONA 
doravante denominado SEMADS, e de outro lado o FUNDA-
ÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTU-
DE - FUNDAÇÃO PROTEGER, com sede à Rua Barão do Rio 
Branco, 1393, Centro, Guarapuava, Paraná, inscrita no CNPJ/
MF sob n. 79.262.341/0001-95, representado neste ato por seu 
presidente, ANTONIO CARLOS MARTINI MINO, doravante 
denominado FUNDAÇÃO PROTEGER, resolvem  formalizar 

o presente Termo de Permuta/Cessão de recursos humanos, 
mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo visa à regulamentação da disposição fun-
cional de servidores efetivos, de ambos os órgãos: Parágrafo 
único: Conforme previsão da Lei Municipal nº 2035/2012, pau-
tado no devido interesse público, para prestarem serviços junto 
a cada órgão e/ou entidade, objetivando a colaboração mútua 
entre os Convenentes no desenvolvimento das atividades do 
respectivo órgão ou entidade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente instrumento tem vigência de 2 (dois) anos, até 01 
de agosto de 2021, podendo ser prorrogado mediante funda-
mentação da parte interessada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

3.1 São obrigações de ambos, SEMADS e FUNDAÇÃO PRO-
TEGER:
3.1.1 Certificar-se de que os servidores cedidos estão cientes 
de que deverão cumprir todos os regulamentos internos do res-
pectivo órgão que os recebe, sem exceção, inclusive a carga 
horária.
3.1.2. Emitir documento oficial referente à disposição funcional 
do servidor cedido.
3.2.1. Responsabilizar-se cada qual pelos seus servidores de 
origem, pelo: pagamento de todas as despesas como remu-
neração, encargos previdenciários e trabalhistas, bem como 
quaisquer outros que por ventura integrem o salário ou venci-
mento do servidor permutado.
3.2.2. Zelar pela observância da jornada de trabalho do servi-
dor.
3.2.3. Comunicar as férias, licença-saúde ou qualquer espécie 
de ocorrência que resulte na irregularidade da frequência do 
servidor.
3.2.4. Os Valores despendidos pelo órgão de origem do servi-
dor no item 3.2.1. serão ressarcidos em sua integralidade pela 
CESSIONÁRIA, imediatamente após o fechamento da folha de 
cada mês.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

O presente termo poderá ser rescindido ou alterado:
a) mediante prévio e mútuo acordo entre os Convenentes, a 
qualquer tempo;
b) por qualquer dos convenentes, independente de aviso ou 
notificação, se ocorrer inadimplemento de qualquer uma das 
obrigações, responsabilizando-se quem lhe der causa, na for-
ma da legislação pertinente.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

O presente termo será publicado no Diário Oficial do Municí-
pio, podendo ser acessado no site www.guarapuava.pr.gov.br/
boletins-oficiais.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro central da Comarca de Guarapuava para di-
rimir toda e qualquer dúvida suscitada em razão do presente 
Termo, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e acordados, firmam o presente instru-
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mento, que depois de lido e achado conforme, vai por todos as-
sinados na presença de 02 (duas) testemunhas, em 02 (duas) 
vias.

Guarapuava, 12 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente da Fundação de Proteção Especial da Infância 

e Juventude - Fundação Proteger

DECRETO Nº 8132/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a servidora Cleuci Pedroso dos Santos Gu-
nha, no Cargo de Assessor A2, matrícula nº 18110-2, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 13 de agosto de 
2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 13 de agosto de 2020.

Guarapuava, 12 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8133/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar o servidor Etelvino Romano Portolan, no Car-
go de Chefe, matrícula nº 18468-3, lotado na Secretaria Muni-
cipal de Viação, Obras e serviços Urbanos, a partir de 14 de 
agosto de 2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 14 de agosto de 2020.

Guarapuava, 12 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8134/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar o servidor Osmario Rodrigues Ferreira Filho, 
no Cargo de Assessor A1, matrícula nº 17218-9, lotado na Se-
cretaria Municipal de Viação, Obras e serviços Urbanos, a par-
tir de 14 de agosto de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 14 de agosto de 2020.

Guarapuava, 12 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8136/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar o servidor Joel dos Santos Barbosa, no Car-
go de Assessor A2, matrícula nº 18048-3, lotado na Secretaria 
Municipal de Habitação e Urbanismo, a partir de 14 de agosto 
de 2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 14 de agosto de 2020.

Guarapuava, 12 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8137/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a servidora Ivana Claudia Martins, no Car-
go de Assessor A1, matrícula nº 16556-5, lotada na Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, a partir de 14 de agosto de 2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 14 de agosto de 2020.

Guarapuava, 12 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8138/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar o servidor Ezequiel Voitowicz, no Cargo de 
Assessor A2, matrícula nº 18031-9, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Recreação, a partir de 14 de agosto de 
2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 14 de agosto de 2020.

Guarapuava, 12 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8139/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar o servidor Sebastião Candeo de Andrade, no 
Cargo de Assessor A2, matrícula nº 18072-6, lotado na Secre-
taria Municipal de Saúde, a partir de 14 de agosto de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 14 de agosto de 2020.

Guarapuava, 12 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8140/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar o servidor Silvionei de Quadros, no Cargo de 
Assessor A1, matrícula nº 184160, lotado na Secretaria Muni-
cipal Executiva, a partir de 14 de agosto de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 14 de agosto de 2020.

Guarapuava, 12 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8141/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar o servidor José Nagib Marcondes, no Cargo 
de Assessor A2, matrícula nº 17914-0, lotado na Secretaria Mu-
nicipal Executiva, a partir de 14 de agosto de 2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 14 de agosto de 2020.

Guarapuava, 12 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8142/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar o servidor Luciano Roszkoski, no Cargo de 
Chefe, matrícula nº 18834-4, lotado na Secretaria Municipal 
Executiva, a partir de 12 de agosto de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 12 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8144/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - PR, no uso 
das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Administração Pública 
Direta e Indireta do Município da Guarapuava o Programa 
Guarapuava Digital, com vistas à produção, gestão, tramita-
ção, armazenamento, preservação, segurança e acesso a do-
cumentos e informações arquivísticas em ambiente digital de 
gestão documental.
§ 1º A implantação do ambiente digital de gestão documental 
junto aos órgãos da Administração Pública se darão de forma 
total com digitalização dos processos físicos de forma gradual, 
preservando a eficiência da prestação dos serviços públicos.
§ 2º Os processos físicos iniciados antes da vigência deste de-
creto deverão ser finalizados na sua forma física, com enca-
minhamento do processo final ao Departamento Administrativo 
Patrimonial para arquivamento na forma digital. 

Art. 2º Considera-se, para os fins deste decreto: 
I - assinatura digital: modalidade de assinatura eletrônica que 
utiliza algoritmos de criptografia e permite aferir, com seguran-
ça, a origem e a integridade do documento; 
II - assinatura eletrônica: geração, por computador, de símbolo 
ou série de símbolos executados, adotados ou autorizados por 
um indivíduo, com valor equivalente à assinatura manual do 
mesmo indivíduo; 
III - autenticidade: credibilidade de documento livre de adulte-
ração; 
IV - captura de documento: incorporação de documento nato-
-digital ou digitalizado por meio de registro, classificação e ar-
quivamento em sistema eletrônico; 
V - documento digital: documento codificado em dígitos biná-
rios, acessível e interpretável por meio de sistema computa-
cional; 
VI - documento digitalizado: documento obtido a partir da con-
versão de documento não digital, gerando uma fiel representa-
ção em código digital, podendo ser capturado por sistemas de 
informação específicos; 
VII - integridade: propriedade do documento completo e inal-
terado;
VIII - legibilidade: qualidade que determina a facilidade de lei-
tura do documento; 
IX - preservação digital: conjunto de ações gerenciais e téc-
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nicas de controle de riscos decorrentes das mudanças tecno-
lógicas e fragilidade dos suportes, com vistas à proteção das 
características físicas, lógicas e conceituais dos documentos 
digitais pelo tempo necessário; 
X - processo eletrônico: sucessão de atos registrados e dispo-
nibilizados em meio eletrônico, integrado por documentos nato-
-digitais ou digitalizados; 
XI - processo híbrido: conjunto conceitualmente indivisível de 
documentos digitais e não digitais, reunidos em sucessão cro-
nologicamente encadeada até sua conclusão. 

Art. 3º São objetivos do Programa Guarapuava Digital: 
I - produzir documentos e processos eletrônicos com seguran-
ça, transparência, economicidade, sustentabilidade ambiental 
e, sempre que possível, de forma padronizada; 
II - possibilitar maior eficácia e celeridade aos processos admi-
nistrativos; 
III - assegurar a proteção da autoria, da autenticidade, da in-
tegridade, da disponibilidade e da legibilidade de documentos 
digitais, observadas as disposições da Lei federal nº 12.527, de 
18 de novembro de 2011; 
IV - assegurar a gestão, a preservação e a segurança de docu-
mentos e processos eletrônicos no tempo.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO DE DOCUMENTOS

Art. 4º A gestão de documentos do Município de Guarapuava 
deve ser realizada exclusivamente por meio do memorando 
eletrônico, ofício eletrônico e protocolo eletrônico.
 § 1º A finalidade do memorando eletrônico é formalizar a ges-
tão de documentos internos, quando se tratar de assuntos sim-
ples ou rotineiros, em especial:
I - solicitar execução de atividades; 
II - solicitar compras; 
III - agendar reuniões; 
IV - solicitar informações; 
V - encaminhar documentos; 
VI - solicitar providências rotineiras; 
VII - solicitar pareceres; 
VIII - outros assuntos considerados de mero expediente.
§ 2º O ofício eletrônico, sobre qualquer assunto, expedido pe-
las autoridades dentro do sistema de gestão de documentos, 
serão encaminhados para destinatários fora da administração 
municipal por correio eletrônico, ficando sob responsabilidade 
do sistema a confirmação de entrega e leitura do documento. 
§ 3º Os protocolos iniciados no âmbito do Município, serão ge-
rados pelo requerente de forma eletrônica, ou presencial no 
Protocolo Geral, mediante exposição de motivos e juntada de 
documentos que o fundamentem.

Art. 5º Todos os documentos eletrônicos, bem como seus ane-
xos recebem obrigatoriamente uma numeração sequencial 
automática, em conformidade com a tabela de temporalidade 
vigente, e passam a circular de forma eletrônica dentro dos 
setores competentes. 
Parágrafo único. O descarte de documentos físicos será res-
ponsabilidade de uma Comissão regulamentada e constituída 
por Portaria da Secretaria Municipal de Administração, que o 
realizará obedecendo a tabela de temporalidade do Município 
de Guarapuava e a legislação pertinente.
 
Art. 6º Fica vedada a impressão de documentos eletrônicos, 
exceto para: 
I - fornecer comprovante ao requerente que efetuou o protocolo 
de forma presencial;

II - impressão do documento, na forma da legislação que a exi-
gir; 
III - juntar a processo administrativo, quando o assunto exigir a 
juntada do documento. 
Parágrafo único. A exceção prevista no inciso III deste artigo 
ficará sob a responsabilidade do agente público que juntou o 
documento no processo administrativo. 

Art. 7º A classificação da informação sigilosa e a proteção de 
dados pessoais no ambiente digital de gestão documental ob-
servarão as disposições da Lei federal nº 12.527, de 18 de no-
vembro de 2011 e outras normas aplicáveis. 

Art. 8º A autoria, a autenticidade e a integridade de documen-
tos digitais e da assinatura poderão ser obtidas por meio de 
certificação digital emitida conforme padrões definidos pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, ins-
tituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 
2001, preservadas as hipóteses legais de anonimato. 
§ 1º O disposto no caput deste artigo não obsta a utilização de 
outro meio lícito de comprovação da autoria, autenticidade e 
integridade de documentos digitais, em especial aqueles que 
utilizem identificação por meio de usuário e senha. 
§ 2º Os documentos nato-digitais assinados eletronicamente 
na forma deste artigo serão considerados originais nos termos 
da lei aplicável.

Art. 9º Os atos processuais praticados no ambiente digital de 
gestão documental deverá observar os prazos definidos em lei 
para manifestação dos interessados e para decisão da auto-
ridade competente, sendo considerados realizados na data e 
horário identificados no recibo eletrônico de protocolo emitido 
pelo sistema. 
§ 1º Salvo disposição legal ou regulamentar em contrário, o 
ato a ser praticado em prazo determinado será considerado 
tempestivo se realizado até as vinte e três horas e cinquenta 
e nove minutos do último dia do prazo, no horário oficial de 
Brasília. 
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, caso o sistema 
se torne indisponível por motivo técnico, o prazo será automa-
ticamente prorrogado até as vinte e três horas e cinquenta e 
nove minutos do primeiro dia útil seguinte ao do retorno da dis-
ponibilidade. 
§ 3º Usuários não cadastrados no ambiente digital de gestão 
documental terão acesso, na forma da lei, a documentos e pro-
cessos eletrônicos por meio de arquivo em formato digital, dis-
ponibilizado pelo órgão da Administração Pública detentor do 
documento.

CAPÍTULO III
DAS CAIXAS DE MENSAGENS

Art. 10. O envio e recebimento dos documentos eletrônicos 
será feito exclusivamente pelo sistema adotado pelo Município 
de Guarapuava. 

Art. 11. O titular do órgão terá acesso a caixa de mensagens 
da unidade que dirige, por meio de login no sistema, sendo de 
sua responsabilidade: 
I - manter em sigilo a senha de acesso ao sistema; 
II - delegar acesso a outros servidores públicos à caixa de men-
sagens da unidade, desde que previamente solicitado ao De-
partamento de Tecnologia da Informação; 
III - efetuar logoff, sempre que se ausentar da unidade, a fim de 
evitar acesso indevido;
IV - comunicar ao Departamento de Tecnologia da Informação 
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a utilização indevida da caixa da unidade; 
V - zelar: 
a) pela fidelidade dos dados enviados e pelo envio ao destina-
tário certo; 
b) pelo acesso ao conteúdo armazenado na caixa; 
c) pela leitura dos documentos recebidos; 
d) pela resposta ou encaminhamento da demanda remetida ao 
setor competente via documento eletrônico;
e) após encerrado o processo e arquivado pelo usuário, esse 
deverá encaminhar à Divisão de Arquivo Geral, que certificará 
o arquivamento e manterá eletronicamente naquela divisão.

CAPÍTULO IV
DA DIGITALIZAÇÃO

Art. 12. O procedimento de digitalização observará as dispo-
sições da Lei federal nº 12.682, de 9 de julho de 2012 e as 
regulamentações pertinentes, bem como os critérios técnicos 
definidos pelo Departamento de Tecnologia da Informação e 
pelo Departamento de Gestão  Administrativa e Patrimonial, 
devendo preservar a integridade, a autenticidade, a legibilidade 
e, se for o caso, o sigilo do documento digitalizado. 
§ 1º A digitalização de documentos recebidos ou produzidos no 
âmbito da Administração Pública será acompanhada da confe-
rência da integridade do documento. 
§ 2º A conferência da integridade a que alude o § 1º deste ar-
tigo deverá registrar se houve exibição de documento original, 
de cópia autenticada por serviços notariais e de registro, de 
cópia autenticada administrativamente ou de cópia simples. 
§ 3º Na digitalização de documentos, observar-se-á o seguinte: 
I - os resultantes de original serão considerados cópia autenti-
cada administrativamente; 
II - os resultantes de cópia autenticada por serviços notariais e 
de registro serão considerados cópia autenticada administrati-
vamente; 
III - os resultantes de cópia simples serão assim considerados. 
§ 4º O agente público que receber documento não digital deve-
rá proceder à sua imediata digitalização, restituindo o original 
ao interessado, que deverá manter sob sua guarda os originais 
pelo período de 5 (cinco) anos, para eventual solicitação da 
administração municipal, inclusive quanto a eventuais docu-
mentos complementares. 
§ 5º Na hipótese de ser inviável a digitalização ou a restituição 
do documento não digital, este ficará sob guarda do órgão da 
Administração Pública, podendo ser eliminado após o cumpri-
mento de prazos de guarda previstos nas Tabelas de Tempora-
lidade de Documentos da Administração Pública de Guarapua-
va, a qual poderá ser utilizada com base na legislação federal, 
estadual ou ser regulamentada por Decreto complementar e 
normas expedidas pelo CONARQ e SINAR.

Art. 13. O interessado poderá enviar eletronicamente docu-
mentos digitalizados para juntada a processo eletrônico. 
§ 1º O teor e a integridade dos documentos digitalizados são 
de responsabilidade do interessado, que responderá por even-
tuais fraudes nos termos da lei. 
§ 2º Os documentos digitalizados enviados pelo interessado 
terão valor de cópia simples. 
§ 3º A apresentação do original do documento digitalizado será 
necessária quando a lei expressamente o exigir, ou nas hipóte-
ses previstas nos artigos 14 e 15 deste decreto.

Art. 14. A integridade do documento digitalizado poderá ser 
impugnada mediante alegação fundamentada de adulteração, 
hipótese em que será instaurado, no âmbito do respectivo ór-
gão da Administração Pública, procedimento para verificação. 

Art. 15. Os órgãos da Administração Pública poderão, motiva-
damente, solicitar a exibição do original de documento digitali-
zado ou enviado eletronicamente pelo interessado. 

Art. 16. Nos casos de indisponibilidade do ambiente digital de 
gestão documental, os atos poderão ser praticados em meio 
físico, procedendo-se à oportuna digitalização nos termos do 
artigo 12 deste decreto. 
Parágrafo único. Os documentos não digitais produzidos na 
forma prevista no caput deste artigo, mesmo após sua digi-
talização, deverão cumprir os prazos de guarda previstos na 
Tabela de Temporalidade de Documento da Administração Pú-
blica de Guarapuava e no Decreto Federal nº 278/2020 e suas 
alterações.

Art. 17. Ao Protocolo Geral do Município caberá monitorar a 
produção de documentos digitais e observar sua conformidade 
com os planos de classificação de documentos oficializados 
vinculado a tabela de temporalidade.

CAPÍTULO V
DA EMPRESA CONTRATADA

Art. 18. À Empresa contratada cabe o desenvolvimento, a im-
plantação, o processamento e o fornecimento do suporte tecno-
lógico necessário para o Programa Digitalizando Guarapuava, 
bem como a orientação às áreas de tecnologia da informação 
junto aos órgãos da Administração Pública, para a utilização e 
a manutenção do ambiente digital de gestão documental, no 
que se fizer necessário.

CAPÍTULO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLO-
GIA DA INFORMAÇÃO E DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL

Art. 19. O Departamento de Tecnologia da Informação e o De-
partamento de Gestão Administrativa e Patrimonial por meio do 
seu Corpo Técnico, caberá as seguintes atribuições: 
I - promover estudos para a aplicação de tecnologias da infor-
mação às atividades de produção, gestão, preservação, segu-
rança e acesso aos documentos e informações arquivísticas; 
II - propor a edição de normas que se fizerem necessárias para 
o ambiente digital de gestão documental;
III - propor metodologia e orientar os órgãos e entidades da Ad-
ministração Pública no processo de modelagem de documen-
tos digitais e na definição de padrões de formato e conteúdo; 
IV- propor e zelar pela observância das regras de negócio na 
parametrização e aprimoramento tecnológico de soluções; 
V - apoiar as atividades e organizar o expediente da Comissão 
do Programa Digitalizando Guarapuava. 

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Será vedada a utilização de documentos impressos 
nos casos abrangidos por este Decreto. 

Art. 21. Compete a cada unidade administrativa orientar os 
usuários quanto à implementação da comunicação eletrônica 
no Município. 

Art. 22. As despesas decorrentes da execução deste decreto 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, su-
plementares se necessário. 
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Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 17 de agosto de 2020, revogando as 
disposições contrárias.

Guarapuava, 13 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8147/2020

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

DECRETA

Art. 1º Fica revogada qualquer designação, como titular ou 
membro de comissões, conselhos, comitês, câmaras técnicas, 
convênios, consórcios, sistemas de natureza financeira e ór-
gãos congêneres junto ao Município de Guarapuava, a partir 
de 15 de agosto de 2020, dos servidores abaixo relacionados:
I. Adriane Aparecida Prudente Machado – Matrícula nº 17.933/7,
II. Angela Maria Amaral Nogueira – Matrícula nº 11.844/3,
III. Cristiane Aparecida Wainer – Matrículas nºs 11.528/2 e 
12.475/3,
IV. Eduardo Bahls Correa – Matrícula nº 6.388/6,
V. Emmanuel Andrade de Lima – Matrícula nº 16.827/0,
VI. Francieli Pauluk de Paula – Matrícula nº 15.056/8,
VII. Gilson Moreira da Silva – Matrícula nº 13.882/7,
VIII. João Adeilson de Siqueira Ferreira – Matrícula nº 14.033-
3,
IX. João Antonio Jaskiu – Matrícula nº 8.430/1
X. Joelma Leticia dos Santos Moura – Matrícula nº 17.372/0,
XI. José Neri Mendes – Matrícula7.829/8,
XII. Luciano Gren Araujo da Silveira – Matrícula nº 16.424-0,
XIII. Lucila de Oliveira Martins – Matrícula nº 17.319/3,
XIV. Marcos Antonio Fernandes – Matrícula nº 11.711/0,
XV. Marli Borges Brizola – Matrícula nº 10.481/7,
XVI. Michele Veiber de Almeida Pedroso – Matrícula nº 
13.641/7,
XVII. Nilza Cristina Kulak - Matrícula nº 16.042/3,
XVIII. Rodrigo Diego Padilha – Matrícula nº 15.655/8,
XIX. Rosane Fátima Passaglia – Matrícula nº 14.405/5,
XX. Sirlei Rodrigues dos S. Marcondes – Matrícula nº 12.706/0,
XXI. Schirle Aparecida Araújo Knuppel – Matrícula 17.656/7,
XXII. Sebastião Carlos de Oliveira – Matrícula nº 11.397/2,
XXIII. Tales Falleiros Lemos – Matrícula nº 7.020/3,
XXIV. Vanessa Correia Machado – Matrícula nº 13.381/7,
XXV. Wilson Miguel Anciuti – Matrícula nº 14.041/4.

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

Guarapuava, 14 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 493/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal nº 2035/2012,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a disposição funcional do servidor Samuel 
Ferreira, matrícula nº 2656-5, motorista veículos pesados, para 
prestar serviços junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná 
– Juízo Eleitoral da 43ª Zona de Guarapuava, até o término dos 
trabalhos referente às eleições municipais de 2020, com ônus 
para o órgão de origem.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 03 de agosto de 2020, revogando as 
disposições em contrário.

Guarapuava, 05 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

TERMO DE CONVÊNIO 004/2020 – SECADM

Termo de Convênio que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA e Tribunal Regional Eleitoral do Paraná – Juízo 
Eleitoral da 43ª Zona de Guarapuava.
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
76.178.037/0001-76, com sede e prefeitura na Rua Brigadei-
ro Rocha, nº 2777, Centro, neste ato representado pelo Ex-
celentíssimo Senhor Prefeito Municipal CESAR AUGUSTO 
CAROLLO SILVESTRI FILHO, brasileiro, advogado, casado, 
portador da Carteira de Identidade RG n° 6.258.062-3-SSP/
PR, inscrito no CPF\MF sob o nº 032.157.469-99, doravante 
denominado CEDENTE, e de outro lado à TRIBUNAL REGIO-
NAL ELEITORAL DO PARANÁ – JUÍZO ELEITORAL DA 43ª 
ZONA DE GUARAPUAVA, representado pela respectiva Chefe 
de Cartório, Sra. Maria Cristina Vitorino Alves, doravante deno-
minada CESSIONÁRIA, resolvem formalizar o presente Termo 
de Convênio, mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Convênio para a disposição da Sr. Samuel Ferreira, matrícula 
nº 2656-5, servidor municipal efetivo, conforme previsão conti-
da na Lei Municipal nº 2035/2012, para prestar serviços junto à 
CESSIONÁRIA, com ônus para os órgãos de origem, visando 
colaborar com as atividades.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente instrumento tem vigência até o término dos traba-
lhos referente às eleições municipais de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
3.1 São obrigações do MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA ora CE-
DENTE:
3.1.1 Estar ciente de que é de sua inteira responsabilidade o 
pagamento de todas as despesas com remunerações, encar-
gos previdenciários e trabalhistas, bem como quaisquer ou-
tros que porventura integrem o salário ou vencimento do(a) 
servidor(a) cedido(a);
3.1.2 Certificar-se de que o servidor(a) cedido(a) está ciente de 
que deverá cumprir todos os regulamentos internos da CES-
SIONÁRIA, sem exceção;
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3.1.3 Emitir portaria de cessão;
3.2 São obrigações da CESSIONÁRIA:
3.2.1 Zelar pela observância da jornada de trabalho do(a) 
servidor(a);
3.2.2 A frequência do(a) servidor(a) cedido(a) será controlada 
pela CESSIONÁRIA e mensalmente remetida ao Município, até 
o dia 5 (cinco) de cada mês;
3.2.3 As faltas no serviço deverão ser comunicadas juntamente 
com a frequência do(a) servidora(a), assim como as ausências, 
férias, licença-saúde ou qualquer espécie de ocorrência que 
resulte na irregularidade da frequência;
3.2.4 Estar ciente de que o MUNICÍPIO, após formal comu-
nicação, poderá solicitar a substituição ou o retorno do(a) 
servidor(a);
3.2.5 Promover os esclarecimentos que por ventura vierem a 
ser solicitados pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO
O presente termo poderá ser rescindido ou alterado:
a) mediante prévio e mútuo acordo entre os convenentes, a 
qualquer tempo.
b) por qualquer dos convenentes, independente de aviso ou 
notificação, se ocorrer inadimplemento de qualquer uma das 
cláusulas, responsabilizando-se quem lhe der causa, na forma 
da legislação pertinente.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro central da Comarca de Guarapuava para di-
rimir toda e qualquer dúvida suscitada em razão do presente 
Termo, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

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

Guarapuava- PR, 05 de agosto de 2020.

Município de Guarapuava
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal 

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Juízo Eleitoral da 43ª Zona de Guarapuava

Maria Cristina Vitorino Alves 
Chefe do Cartório da 43ª ZE

Samuel Ferreira
Servidor Municipal
 Matrícula nº 5626-5

Testemunhas:
1. ___________________________________ 
Nome: 
RG:      
2. _____________________________
Nome:
RG:  

PORTARIA Nº 513/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelos Artigos 152 e 153 da Lei Complemen-
tar nº 120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder a LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO 
ELETIVO, na forma estabelecida pela legislação eleitoral, con-
forme disposto nos artigos 116, VII e 117 da Lei Municipal Com-
plementar nº 120/2020, a partir de 15 de agosto de 2.020, aos 
servidores abaixo listados:
I. Adriane Aparecida Prudente Machado – Matrícula nº 17.933/7,
II. Angela Maria Amaral Nogueira – Matrícula nº 11.844/3,
III. Cristiane Aparecida Wainer – Matrículas nºs 11.528/2 e 
12.475/3,
IV. Eduardo Bahls Correa – Matrícula nº 6.388/6,
V. Emmanuel Andrade de Lima – Matrícula nº 16.827/0,
VI. Francieli Pauluk de Paula – Matrícula nº 15.056/8,
VII. Gilson Moreira da Silva – Matrícula nº 13.882/7,
VIII. João Adeilson de Siqueira Ferreira – Matrícula nº 14.033-3,
IX. João Antonio Jaskiu – Matrícula nº 8.430/1
X. Joelma Leticia dos Santos Moura – Matrícula nº 17.372/0,
XI. José Neri Mendes – Matrícula7.829/8,
XII. Luciano Gren Araujo da Silveira – Matrícula nº 16.424-0,
XIII. Lucila de Oliveira Martins – Matrícula nº 17.319/3,
XIV. Marcos Antonio Fernandes – Matrícula nº 11.711/0,
XV. Marli Borges Brizola – Matrícula nº 10.481/7,
XVI. Michele Veiber de Almeida Pedroso – Matrícula nº 
13.641/7,
XVII. Nilza Cristina Kulak - Matrícula nº 16.042/3,
XVIII. Rodrigo Diego Padilha – Matrícula nº 15.655/8,
XIX. Rosane Fátima Passaglia – Matrícula nº 14.405/5,
XX. Sirlei Rodrigues dos S. Marcondes – Matrícula nº 12.706/0,
XXI. Schirle Aparecida Araújo Knuppel – Matrícula 17.656/7,
XXII. Sebastião Carlos de Oliveira – Matrícula nº 11.397/2,
XXIII. Tales Falleiros Lemos – Matrícula nº 7.020/3,
XXIV. Vanessa Correia Machado – Matrícula nº 13.381/7,
XXV. Wilson Miguel Anciuti – Matrícula nº 14.041/4.

Art. 2º Fica condicionada a concessão da licença a que se refe-
re, a juntada da Ata da convenção do partido até o primeiro dia 
útil após sua realização.

Art. 3º Fica revogada qualquer designação, como titular ou 
membro de comissões, conselhos, comitês, câmaras técnicas, 
convênios, consórcios, sistemas de natureza financeira e ór-
gãos congêneres junto ao Município de Guarapuava, a partir 
de 15 de agosto de 2020, dos servidores relacionados no artigo 
1º desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 14 de agosto de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL

ATA nº 006/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA

Às treze horas e trinta minutos do dia onze do mês de agosto de dois mil e vinte, no Departamento de Gestão Administrati-
va e Patrimonial, reuniu-se a comissão Permanente 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,matrícula n°17349-5, Angelita Machado Soldan matrícula  n°13411/2 (ausente), Margarete Aparecida Felema 1426-5, 
e Suzana de  Souza Chagas Lima  matricula 8242-2 e 10295-4 e Ticiane Miodoski,  para  deliberar sobre  o  seguinte   assunto:  
solicitado   pela  Secretaria  Municipal   de Educação e Cultura   para realizar descartes  de bens  móveis em   estado de suca-
tas localizado no pátio do Almoxarifado  dessa  mesma  secretaria, localizado  na Guaíra, nº 1920, Bairro Alto da XV, conforme  
solicitação  contida  no  memorando nº 328/2020 - SEMEC. A comissão   verificou  e  constatou  que  se   trata  de   diversos   
mobiliários   e equipamentos   destinados   ao   descarte, sendo: (40) arquivos em aço, (1.200) cadeiras escolares, (1200) car-
teiras escolares, (05) fogões à gás industrial, (10) geladeiras, (05) freezers, (40) carrinhos de bebê, (20) estantes em aço, (03) 
portas em ferro, (10) bebedouros elétricos, (01) trave de futebol, (30) ventiladores, (15) TVs, (20) aparelhos DVDs, (20) CPUs, 
(30) teclados, (30) rádios, (25) monitores, (15) impressoras, (05) aparelhos de telefone/fax, (10) retro projetores, (15) tubulações 
de ar condicionado, (07) pedaços de grades em ferro verde, (07) janelas e portas de ferro, (04) tubos de cano de ferro, (01) cano 
de plástico  e (02) pedaços de grade em ferro. Todos em estado de sucata, deste modo inservível, sem possibilidade de conserto, 
conforme fotos anexas, todos foram analisados e constatados a irrecuperalidade e que não mais atendem às necessidades do 
Município pelo estado em que se encontram. Decidiu-se então, conforme autorização contidas na Lei 2429/2015, no decreto nº 
6142/2017, direcioná-los a doação. Nada mais havendo tratar, lavro a presente ata, a  qual após  lida será assinada  por  mim, 
Scheila Aparecida K. Schwans e pelos demais membros.
(a)Scheila Aparecida K. Schwans
Presidente da Comissão de Descarte Geral
(a)Margarete Aparecida Felema
(a)Suzana de Souza Chagas Lima
(a)Maria Inês Paganini
(a)Ticiane Miodoski
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FUNDAÇÃO PROTEGER
Errata: na PORTARIA Nº 055, de 10 de agosto de 2020, publi-
cada no Boletim Oficial n°  dia 12de Agosto de 2020, leia se:

PORTARIA Nº 056, de 10 de agosto de 2020.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL 
DA JUVENTUDE E INFÂNCIA, do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo Art. 136 da Lei Complementar Municipal nº 120/2020 
e Lei Complementar Federal nº 64/90, art. 1º, II, l e suas poste-
riores alterações:

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Licença para Concorrer a Cargo Eletivo à 
servidora Edina Felizardo Cesar, atendente social, matrícula nº 
14885, lotada nas Unidades de Acolhimento da Fundação Pro-
teger, compreendendo o período de 15/08/2020 a 15/11/2020.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 15 de agosto de 2020.

 
Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em 12 de agosto de 2020.

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente da Fundação PROTEGER

PODER LEGISLATIVO DO 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA

 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 Determinar que a partir do dia 01 de setembro de 2020 
(01/09/2020), todos os servidores integrantes do quadro fun-
cional deste Poder Legislativo, com exceção dos amparados 
legalmente pelo afastamento social da Covid-19, retornem ao 
expediente de segunda a sexta-feira, no horário das 08 horas 
às 12 horas. 
                                                                                                                        

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

Gabinete da Presidência, em 13 de agosto de 2020.

João Carlos Gonçalves
Presidente

PORTARIA Nº 48/2020
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