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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 23 de outubro de 2020
Veiculação: 23 de outubro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1953

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8259/2020

Dispõe sobre condutas vedadas aos agentes públicos no ano das eleições.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Federal 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997; na Lei Complementar nº 64, de 21 de maio de 1990, e na Lei Complementar nº 101, de 05 
de maio de 2000; e 

Considerando o que dispõe a Legislação em relação ao comportamento dos gestores públicos em anos eleitorais;

Considerando a necessidade de se evitar a prática de quaisquer atos ou condutas por parte de agentes desta Administração, ser-
vidores ou não, tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nas eleições próximas, intervindo no equilíbrio 
do pleito que se avizinha que poderão culminar na responsabilização injustificada desta Gestão Municipal; 

Considerando que os gestores dos Órgãos Públicos e dirigentes de entidades também estão adstritos ao cumprimento do dis-
posto neste Decreto; 

Considerando, finalmente, que o descumprimento das normas de regência, inclusive deste instrumento, implicará na apuração e 
responsabilização dos praticantes das condutas tidas como vedadas.

DECRETA

Art. 1º São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportu-
nidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de con-
venção partidária; 
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos 
regimentos e normas dos órgãos que integram; 
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, 
ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de 
expediente normal ou em gozo de licença remunerada, salvo as exceções previstas em lei;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e 
serviços de caráter sociais custeados ou subvencionados pelo Poder Público; 
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios 
dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do 
pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados: 

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança; 
b) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo; 
c) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com pré-
via e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 
a) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional 
dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas 
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça 
Eleitoral; 
b) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Elei-
toral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo; 

VII - realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, despesas com publicidade dos órgãos públicos fede-
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 619/2020

rais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos nos três 
últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição. 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da per-
da de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, nos 180 (cento e oitenta) dias antes das eleições até a posse dos eleitos. 
Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remu-
neração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. 

Art. 2º O agente político que tiver ciência de alguma irregularidade prevista neste Decreto deverá adotar as providências cabíveis 
para suspender a conduta vedada e comunicar tal fato à Administração, para a apuração da responsabilidade, nos termos da 
legislação vigente. 

Art. 3º O descumprimento do disposto neste Decreto por qualquer agente público ou político acarretará na suspensão imediata, 
quando for o caso, da conduta vedada, sujeitando o responsável a procedimento administrativo disciplinar, independentemente 
das responsabilidades cíveis e criminais. 

Art. 4º A Procuradoria Geral do Município orientará, no que couber, os gestores públicos municipais, sobre as condutas adminis-
trativas vedadas no período eleitoral de 2020. 

Art. 5º Em caso de dúvida na realização de uma ação administrativa frente ao alcance das vedações eleitorais, o agente público 
ou político deverá abster-se de praticar o ato, comunicando o fato ao titular do órgão ou entidade, que avaliará a necessidade de 
formular consulta formal à Procuradoria Geral do Município. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Guarapuava, em 19 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas e considerando o Decreto nº 7815/2020 e suas alterações,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para atuarem junto às atividades de fiscalização e verificação de cumprimen-
to das medidas de enfretamento a COVID-19, estabelecidas nos decretos municipais, a partir de 01 de outubro de 2020:
I - Danielly de Castro Shupchek, matrícula nº 17235-9;
II - Ednilson José Freitas, matrícula nº 13759-6; 
III - Gabriel Ferreira de Lima, matrícula nº 18319-9; 
IV - Guilherme Zimny Toledo, matrícula nº 18716-0; 
V - Jair Kultz Junior, matrícula nº 13664-6;
VI - Rodrigo Diir Conceição, matrícula nº 18725-9;
VII - Sergio Oliveira dos Santos, matrícula nº 136522; 
VIII - Guilherme Cassemiro Dias, matrícula nº 158550;
IX - Joeci Aparecida de Lima, matrícula nº 187135.
Parágrafo Único. Fica designado como coordenador das ações de fiscalização e verificação de cumprimento das medidas de 
enfretamento a COVID-19, o servidor Adão Alcione Monteiro, matrícula nº 16547-6.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de outubro de 2020, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 23 de outubro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ERRATA
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2020, publicado no Boletim Oficial nº 1927(Ano XXVI), página 10-14, veiculado em 15/09/2020.

ONDE SE LÊ (Na página 10):
Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/
COMDICA, FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA MUNICIPAL e ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PRO-
TEÇÃO AOS MENORES. 

LEIA-SE: 
Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Conselho  Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/ 
COMDICA, FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA MUNICIPAL e ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTE-
ÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

ONDE SE LÊ (Na página 10)

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777, por meio da Prefeitura Municipal de Guarapuava inscrito no CNPJ sob o n.° 
76.178.037/0001-76 com sede na Rua Brigadeiro Rocha n.° 2777, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Muni-
cipal Senhor CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO por meio do FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLES-
CENCIA - FIA MUNICIPAL fundo público, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 15.302.270/0001-24, com sede na Rua: Senador Pinheiro 
Machado, 1075, Alto da XV, Município de Guarapuava neste ato representado pelo presidente, Sr. ARI MARCOS BONA – CPF 
nº 651.625.799-04, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/COMDICA, na condição de interveniente re-
presentado neste ato pelo presidente ORIDES NEGRELLO NETO e de outro lado ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO AOS 
MENORES, inscrita no CNPJ nº 76.907.443/0001-22, neste ato representada por seu Presidente o Sr. ANDERSON KASNOCHA, 
inscrito no RG n° 8.258.354-8 e CPF nº 030.830.109-90 de ora em diante denominados somente MUNICÍPIO/Concedente e EN-
TIDADE/Tomadora, respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas:

LEIA-SE:

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777, por meio da Prefeitura Municipal de Guarapuava inscrito no CNPJ sob o n.° 
76.178.037/0001-76 com sede na Rua Brigadeiro Rocha n.° 2777, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Muni-
cipal Senhor CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO por meio do FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLES-
CENCIA - FIA MUNICIPAL fundo público, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 15.302.270/0001-24, com sede na Rua: Senador Pinheiro 
Machado, 1075, Alto da XV, Município de Guarapuava neste ato representado pelo presidente, Sr. ARI MARCOS BONA – CPF 
nº 651.625.799-04, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/COMDICA, na condição de interveniente 
representado neste ato pelo presidente ORIDES NEGRELLO NETO e de outro lado ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO 
À CRIANÇA E ADOLESCENTE, inscrita no CNPJ nº 76.907.443/0001-22, neste ato representada por seu Presidente o Sr. AN-
DERSON KASNOCHA, inscrito no RG n° 8.258.354-8e o CPF nº 030.830.109-90de ora em diante denominados somente MUNI-
CÍPIO/Concedente e ENTIDADE/Tomadora, respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

ONDE SE LÊ (na página 13):
Guarapuava, 03 de setembro de 2020

LEIA-SE:
Guarapuava, 02 de setembro de 2020

ONDE SE LÊ (na página 14):
Anderson Kasnocha
Presidente da Associação Canaã de Proteção aos Menores

LEIA-SE: 
 Anderson Kasnocha
Presidente da Associação Canaã de Proteção à Criança e ao Adolescente

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do Termo de Fomento N° 002/2020.
Guarapuava, 25 de setembro de 2020.
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SURG

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Ari Marcos Bona
Presidente do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência - Fia Municipal 

Orides Negrello Neto
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/COMDICA

 

 
Anderson Kasnocha

Presidente da Associação Canaã de Proteção à Criança e ao Adolescente

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE Nº 27/2020

O Diretor Administrativo da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava - SURG, no uso das suas atribui-
ções que lhes são conferidas pela 6ª Reunião do Conselho de Administração da SURG do exercício de 2020, do dia 17 
de junho de 2020, e com base no art. 29, II da Lei nº 13.303/2016 e alterações posteriores, no art. 120 ll do Regulamento 
Interno de Licitações, Contratos e Convênios da companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava - SURG, bem 
como no Parecer Jurídico, RATIFICA a Dispensa de Licitação nº 27/2020, que tem por objeto a Aquisição e instalação de 
fechadura magnética eletrônica com controle de acesso em porta de entrada da SURG. PUBLIQUE – SE. Guarapuava - 
PR, 21 de outubro de 2020. HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Administrativo
EXTRATO DE DISPENSA POR LIMITE
DISPENSA nº 27/2020
OBJETO: Aquisição e instalação de fechadura magnética eletrônica com controle de acesso em porta de entrada da 
SURG.

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS E 

PRODUTOS

Valor Unitário R$ Valor Total R$

1 1 UNID Aquisição e ins-
talação de fecha-
dura magnética, 
eletrônica, com 
controle de aces-
so externo, fonte 
de alimentação 
automatizada, 15 
chaveiros aciona-
dores por proxi-
midade, e demais 
insumos necessá-
rios à instalação e 

funcionamento.

1.717,04 1.717,04

VALOR TOTAL DO 
F O R N E C E D O R 

GUILHERME:

R$1.717,04

CONTRATANTE: SURG - Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava.
CONTRATADA: GUILHERME CARVALHO COMERCIO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.765.205/0001-2
FUNDAMENTO LEGAL: CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO
RATIFICAÇÃO: 21/10/2020 – HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Administrativo 
CONTRATO Nº: 68/2020   VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21/10/2020. Guarapuava - PR, 22 de outubro de 2020.
HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Administrativo

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE Nº 28/2020
O Diretor Administrativo da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava - SURG, no uso das suas atribuições que 
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lhes são conferidas pela 6ª Reunião do Conselho de Administração da SURG do exercício de 2020, do dia 17 de junho de 2020, 
e com base no art. 29, II da Lei nº 13.303/2016 e alterações posteriores, no art. 120 ll do Regulamento Interno de Licitações, 
Contratos e Convênios da companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava - SURG, bem como no Parecer Jurídico, 
RATIFICA a Dispensa de Licitação nº 28/2020, que tem por objeto a Contratação de serviços técnicos para elaboração de Plano 
de Controle Ambiental para renovação da licença ambiental da área de extração de basalto na Pedreira Palmeirinha. PUBLIQUE 
– SE. Guarapuava - PR, 23 de outubro de 2020. HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Administrativo

EXTRATO DE DISPENSA POR LIMITE
DISPENSA nº 28/2020
OBJETO: Contratação de serviços técnicos para elaboração de Plano de Controle Ambiental para renovação da licença ambien-
tal da área de extração de basalto na Pedreira Palmeirinha.
Item Quant Unid Descrição dos produtos
1 1 Serviço Execução de Plano de Con-

trole Ambiental - PCA, para 
renovação da licença ambien-
tal da área de extração de ba-
salto na Pedreira Palmeirinha, 
devendo ser abordado, no mí-
nimo o seguinte conteúdo: 
- Identificação do empreende-
dor; 
- Identificação da equipe téc-
nica; 
- Caracterização do empreen-
dimento; 
- Diagnóstico Ambiental;
- Medidas de controle e miti-
gação dos impactos ambien-
tais gerados; 
- Métodos para recuperação 
da área degradada e crono-
grama de execução;

VALOR TOTAL: R$ 5.000,00
CONTRATANTE: SURG - Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava.
CONTRATADA: KAROLINE RAFAELA MANDES GOULART CONSULTORIA AMBIENTAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
29.401.447/0001-54
FUNDAMENTO LEGAL: CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO
RATIFICAÇÃO: 23/10/2020 – HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Administrativo 
CONTRATO Nº: 71/2020   VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23/10/2020. Guarapuava - PR, 23 de outubro de 2020. 

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - 
Diretor Administrativo
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