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DECRETO Nº 8307/2020
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Extrato Processo Administrativo Disciplinar, conforme Art. 251 da Lei Complementar n.º 120/2020 – Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais:
Nº PORTARIA/ANO ASSUNTO CONCLUSÃO
Portaria nº 312/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO                  DISCIPLINAR - em desfavor da Servi-

dora DORACI RIBEIRO DOS SANTOS, Cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
por supostas irregularidades previstas no Art. 197,  § 1º, Incisos I, II, III, IV, IX, 
X, XI, XX e Art. 198, Incisos I, XI, XVII,  bem como Art. 210, Incisos III e VI, am-
bos da Lei Complementar nº 120/2020 

Demissão

DRH, 25/11/2020.

Extrato Processo Administrativo Disciplinar, conforme Art. 251 da Lei Complementar n.º 120/2020 – Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais:
Nº PORTARIA/ANO ASSUNTO CONCLUSÃO
Portaria nº 765/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO                  DISCIPLINAR - em desfavor da Ser-

vidora ELENIR MARIA MAYER BARBOSA, Cargo de Professora, por supostas 
irregularidades previstas no Art. 197, § 1º, Incisos I, III, IV, X e Art. 198, Inciso 
XIX, bem como 210, Incisos VI, ambos da Lei Complementar nº 120/2020 

Demissão

DRH, 25/11/2020.

CONSELHOS

RESOLUÇÃO Nº033/2020

Súmula: Súmula Aprova na sua totalidade a prestação de contas do repasse do recurso pontual FIA, Incentivo para Fortalecimen-
to aos Conselhos Tutelares/Deliberação nº 107/2017/CEDCA, correspondente ao período do pagamento realizado em 11/2018 
a 30 de junho 2020.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 1644/2007, e considerando as deliberações da plenária extraordinária, realizada no dia 19 de novembro de 2020. 
(Ata nº 19/2020)

RESOLVE
  
Art. 1º - Aprovar na sua totalidade a prestação de contas do repasse do recurso pontual do FIA - Incentivo para Fortalecimento 
aos Conselhos Tutelares/Deliberação nº 107/2017/CEDCA correspondente ao período do  pagamento em 11/2018 a 30 de junho 
2020.

Art. 2º - Aprovar a justificativa do motivo do saldo em conta estar superior a 50%, em virtude de o município estar no aguardo 
dos trâmites na SEJUF para a construção de duas sedes do conselho tutelar POLO I e POLO II referente ao recurso de R$ 
100.000,00, sendo R$ 50.000,00 para cada POLO para aquisição de itens de natureza de investimento conforme preconiza a 
deliberação 107/2017/CEDCA. Segundo informações da divisão de Planejamento e Orçamento do órgão gestor foram adquiri-
dos materiais/investimento, na melhoria na estrutura do conselho tutelar POLO I e POLO II, conforme repasse no valor de R$ 
20.000,00 devidamente lançado no sistema SIFF na “ABA” despesas. 
Encontra-se em andamento outro processo licitatório o qual será apresentado na próxima prestação de contas referente ao 
período do 2º semestre de 2020.
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Art. 3º - Solicitamos informações a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho informações com relação aos tramites referente 
construção das duas novas sedes do Conselho Tutelar do município de Guarapuava, bem como orientações da execução do 
recurso de R$ 100.000,00, onde seria realizado o repasse após á finalização das obras conforme deliberação 107/2017/ CEDCA.

Art. 4° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 19 de novembro de 2020.

GABRIELA FEDARACZ 
1° Secretária do COMDICA

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 039/2019
PRIMEIRO ADITIVO ao Termo de Fomento 039/2019 que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA e a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – CARMUG.

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, nº 2777 - Centro, CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Sr. CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, CPF nº 032.157.469-99 e, de outro lado, a 
CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - CARMUG, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 2.124 sala 08, CEP 85055-000, em Guarapuava, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ sob nº 10.249.898/0001-90, neste ato representado por seu presidente, senhor NIVALDO KOUTUN, brasileiro, casado, 
produtor rural, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.150.925-7, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, 
inscrito no CPF/MF sob nº. 024.856.159-69, residente e domiciliado na localidade de Morro Grande – Distrito do Guairacá – 
Guarapuava-PR, CEP 85.100-000, de ora em diante denominados simplesmente MUNICÍPIO e ENTIDADE, respectivamente, 
partes que resolvem celebrar o PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 039/2019 mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA
Altera a Cláusula Terceira do Termo de Fomento N° 039/2019, que passa a ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 31 de março de 2021, oficializado após a data da assinatura de 
ambas as partes.

Parágrafo 1º: A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente for-
malizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto.

Parágrafo 2º: A prorrogação de ofício da vigência do termo de fomento deve ser feita pela administração pública quando ela der 
causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado. “

CLÁUSULA SEGUNDA: 
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do Termo de Fomento 039/2019.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Guarapuava, 18 de Novembro de 2020.
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
ADEMIR FABIANE

Secretário Municipal de Agricultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
CELSO ALVES DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Meio Ambiente

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELENITA LUIZA LODI

Secretária Municipal Interina de Desenvolvimento e Assistência Social

CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - CARMUG
NIVALDO KOUTUN 

Presidente da CARMUG
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OFÍCIO Nº 001/2020 - EQUIPE DE TRANSIÇÃO
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO JORDÃO - CRJ

ATO DO GESTOR N.º 009/2020

SÚMULA: Dispõe sobre o Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum - PLACIC, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária 
do Conselho Diretor do CRJ, datada de 19/11/2020.

O Conselho Diretor aprovou e eu, Diretor Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão, baixo a seguinte Reso-
lução:

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Ficam estabelecidas no Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum, as diretrizes para elaboração do Plano de Apli-
cação Anual relativo ao exercício de 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º, da Constituição Federal, 
compreendendo:
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•as metas e prioridades do Consórcio:
•as diretrizes gerais para elaboração, execução e alterações 
do Plano de Aplicação Anual; 
•disposições relativas às despesas do Consórcio com pessoal 
e encargos sociais; 
•disposições gerais.

CAPITULO II

METAS E PRIORIDADES DO CONSÓRCIO
Art. 2º - As metas e prioridades são especificadas no Anexo I 
– Das metas e Prioridades do Consórcio, sendo estabelecidas 
por funções de governo, as quais integrarão o Plano de Aplica-
ção Anual de 2021.

Parágrafo Único – A regra contida no caput deste artigo, não se 
constitui em limite à programação financeira.

Art. 3º - O Anexo de Metas Fiscais será demonstrado no Anexo 
II deste Ato. 

CAPITULO III

DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICA-
ÇÃO ANUAL E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 4º - O Plano de Aplicação Anual será elaborado em con-
formidade com as normas estabelecidas pela Lei nº. 4.320, de 
17 de março de 1964, Portaria nº. 42, de 14 de abril de 1999, 
do Ministério do Orçamento e Gestão e Portaria nº. 163, de 04 
de maio de 2001.

Art.5º - As unidades orçamentárias, quando da elaboração do 
Plano de Aplicação Anual deverão atender a estrutura organi-
zacional do Consórcio.

Art. 6º - A estimativa das receitas e a fixação das despesas, 
constantes do Plano de Aplicação Anual, serão elaboradas a 
preços vigentes.

Art.7º - O Plano de Aplicação Anual, conterá a destinação de 
recursos, classificados pelo Identificador de Uso, Grupo de 
Destinação de Recursos e Fontes de Recursos, regulamenta-
dos pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, do Ministério 
da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
– TCE-PR.

Parágrafo Único – Fica a Secretaria Executiva autorizada a 
criar, alterar ou extinguir os códigos da destinação de recursos, 
composto por Identificador de Uso, Grupo de Destinação de 
Recursos e Fontes de Recursos, incluídos no Plano de Aplica-
ção Anual para 2021 e em seus Créditos Adicionais.

Art. 8º - O Plano de Aplicação Anual conterá reserva de con-
tingência em montante equivalente a, no mínimo, 15% (quinze 
por cento) da receita estimada.

Parágrafo Único – Além de atender às determinações da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a Reserva de Contingência poderá 
ser utilizada como recurso para abertura de Créditos Adicionais 
ao Plano de Aplicação Anual para 2021.

Art. 9º - O Plano de Aplicação Anual para 2021, que o Presi-
dente do Consórcio, irá apresentar para analise e aprovação 
do Conselho Diretor, constituir-se-á de:

•texto do Ato do Gestor;

•anexos discriminando a receita e a despesa, de acordo com o 
estabelecido na Lei nº 4.320/64.

Art.10º - Cada ação identificada por operações especiais, pro-
jetos e atividades pode participar de apenas um programa. 

Art.11º - Fica autorizado o Presidente do Consórcio a abrir cré-
ditos adicionais suplementares ou especiais até o limite de 20% 
(vinte por cento) do total da receita estimada, utilizando como 
recursos os definidos no artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 
17 de março de1964.

Art.12º - É vedada a aplicação da receita derivada da aliena-
ção de bens e direitos que integram o patrimônio do Consórcio 
para o financiamento de despesas corrente.

Art. 13º – A Secretaria Executiva deverá elaborar e publicar a 
programação financeira e o cronograma de execução mensal 
de desembolso, no termos do art. 8º, da Lei Complementar Fe-
deral nº. 101, de 04 de maio de 2000, visando ao cumprimento 
da meta e resultado primário estabelecido nesta Resolução.

Parágrafo Único - A Secretaria Executiva deverá publicar a pro-
gramação financeira e o cronograma de execução mensal de 
desembolso até 30 (trinta) dias após a publicação do Plano de 
Aplicação Anual de 2021.

Art. 14º - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realiza-
ção da receita poderá não comportar o cumprimento das metas 
de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de 
metas fiscais, o Conselho Diretor promoverá, por ato próprio e 
nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limi-
tação de empenho e movimentação financeira.

Parágrafo Único – No caso de restabelecimento da receita pre-
vista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos 
empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às 
reduções efetivadas, conforme Art. 9º da Lei Complementar 
Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000.

CAPITULO IV

DAS DESPESAS COM PESSOAL EENCARGOS

Art. 15º – As despesas com pessoal e encargos sociais serão 
fixadas observando-se ao disposto nas normas constitucionais 
aplicáveis aos Consórcios Públicos.

Parágrafo 1º - Poderá conceder reajustes salariais e abonos 
financeiros, visando à recomposição de perdas salariais dos 
servidores.

Parágrafo 2º - Poderá realizar seleção competitiva pública e 
testes seletivos na área de recursos humanos, visando admis-
são, quando necessário de pessoal para adequação de servi-
ços prestados pelo Consórcio.

CAPITULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.16º – Para efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000, entende-se como despesas irrelevan-
tes para fins do parágrafo 3º, aquelas cujo valor não ultrapas-
se, para contratação de bens e serviços, os limites estabele-
cidos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, 
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cumulada com os ditames da Lei Federal nº 11.107 de 06 de 
abril de 2005.

Art.17º – Fica o Presidente do Consórcio autorizado a alterar 
as metas e prioridades, sempre que houver necessidade, com 
prévia autorização da Diretoria Executiva.

Art. 18º – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, 
tendo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Guarapuava, 25 de novembro de 2020.

LEONARDO JOSÉ VALENGA
Diretor Presidente do CRJ

RESOLUÇÃO Nº 030/2020

SÚMULA: Exoneração de Cargo em Comissão

LEONARDO JOSÉ VALENGA, Diretor Presidente do Consór-
cio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, no uso de 
suas atribuições que lhe foram conferidas pela Resolução Nº 
009/2020,
   RESOLVE:
 
Art. 1º - Exonerar, a pedido, a partir de 14 de Outubro de 2020, 
o Sr. CELSO PETRICOVSKI, portador da Cédula de Identida-
de RG n.º 7.588.361-7 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o 
n.º 029.856.879-93, do cargo de Coordenador Operacional do 
Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão - CRJ, lotado 
no CRJ, nomeado pela Resolução n.º 007/2020, de 18 de Mar-
ço de 2020.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos legais a 14 de Outubro de 2020.
  
Guarapuava, 25 de Novembro de 2020.

LEONARDO JOSÉ VALENGA
Diretor Presidente do CRJ

RESOLUÇÃO Nº. 31/2020

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suple-
mentar por Anulação de Dotação no Orçamento do Consórcio 
Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ para o exercício 
de 2020.

LEONARDO JOSÉ VALENGA, Diretor Presidente do Consór-
cio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, no uso de suas 
atribuições estatutárias, bem como com base na Resolução Nº 
009/2020,

RESOLVE:

Art. 1º - Abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação de 
Dotação, no Orçamento Geral do CRJ, para o exercício de 
2020, Ato do Gestor nº 05/2019, de 11/12/2019, no valor de 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a seguinte dotação or-
çamentária:

01 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JOR-
DAO (CRJ)
26.782.0001.1001 MANUTENÇÃO CONSORCIO CRJ
3.0.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSU-
MO..................................................................R$ 60.000,00
Conta 30 - Fonte de Recurso: 001 Recursos do Tesouro (Des-
centralizados)

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, 
serão utilizados recursos provenientes das seguintes contas: 

01 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JOR-
DAO (CRJ)
26.782.0001.1001 MANUTENÇÃO CONSORCIO CRJ
9.0.00.00.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊN-
CIA..........................................................R$ 60.000,00
Conta 100 - Fonte de Recurso: 001 Recursos do Tesouro (Des-
centralizados)

Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.         

Guarapuava, 25 de Novembro de 2020.

LEONARDO JOSÉ VALENGA
Diretor Presidente do CRJ

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA

DECRETO 34/2020 
 
Este decreto objetiva adequar o teletrabalho em razão do avan-
ço de casos de COVID-19, como forma de prevenção e propa-
gação do vírus no âmbito do Poder Legislativo de Guarapuava, 
Estado do Paraná
              
A Mesa Executiva do Poder Legislativo de Guarapuava, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

Art. 1° Esta Resolução regulamenta o regime de teletrabalho e 
escala de revezamento de forma excepcional no Poder Legis-
lativo Municipal e outras providencias como forma de preven-
ção  do covid-19.

§ 1º Para fins dessa Resolução, entende-se como teletrabalho 
a execução das atividades pelos servidores fora das depen-
dências da Câmara Municipal, de forma remota. 

Art. 2° São deveres do servidor participante do teletrabalho:

I- cumprir a meta estabelecida pela chefia imediata;
II- atender a convocações para comparecimento as dependên-
cias;
III- manter-se em condição de pronto retorno ao regime pre-
sencial;
IV- permanecer com telefone a disposição. 

Art. 3° O superior hierárquico poderá instituir escala de reve-
zamento de trabalho nos departamentos e gabinetes com dois 
ou mais servidores de forma alternada, para que todos compa-
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reçam presencialmente na Câmara Municipal durante a semana. 

§ 1º Em todos os departamentos e gabinetes de vereadores deverá permanecer um servidor durante expediente interno de fun-
cionamento.  O servidor que estará em escala de revezamento realizará teletrabalho.

§ 2º A escala fixada na porta do departamento/gabinete deverá demonstrar o servidor que estará em expediente interno na Câ-
mara e quem estará em teletrabalho. 

§ 3º O horário de funcionamento interno será das 13h00 as 17h00 sem prejuízo da remuneração.

§ 4º No regime de teletrabalho e revezamento poderão cumprir a escala semanal de trabalho, a critério da chefia imediata:
I 3 (três) dias de trabalho à distância e 2 (dois) dias de trabalho presencial;
II 2 (dois) dias de trabalho à distância e 3 (três) dias de trabalho presencial.

§ 5º O documento com a escala, anexo a esse decreto, deverá ser encaminhada ao Diretor Administrativo e anexada na porta 
de cada departamento para publicidade.

§ 6° Os servidores não podem retirar bens patrimoniais da Casa durante teletrabalho.

§ 7º Os servidores durante o período de teletrabalho não poderão se ausentar da cidade e deverão estar à disposição.   

§ 8º Em caso de não atender o chamado durante o teletrabalho no horário de funcionamento será considerado falta comunicada 
pela chefia imediata ao Recursos Humanos. 

Art. 3° Em caso de servidor com sintoma semelhado ao Covid-19 deverá comunicar e formalizar seu pedido de dispensa a chefia 
imediata e aguardar orientações até resultado do exame e realizar o disposto no art. 7º do Decreto 27/2020.

Art. 4° A sessão legislativa ordinária poderá ser em ambiente virtual e o horário poderá ser as 11h00.

Art. 5º O Departamento de Informática, Áudio e Vídeo caberá a proposição de estratégias inovadoras e soluções tecnológicas 
para o regime de teletrabalho, bem como a coordenação e orientação para garantia da infraestrutura tecnológica necessária à 
operacionalização do teletrabalho, em especial ferramenta de apoio para execução, monitoramento e avaliação do desempenho 
individual e da diretoria.

Art. 6° No âmbito presencial fica mantido o uso obrigatório de máscaras para o desempenho das atividades profissionais no 
Poder Legislativo, para evitar a transmissão comunitária da COVID-19.

Art. 7° Todos os frequentadores devem submeter-se diariamente ao protocolo sanitário de medição de temperatura corporal para 
ter acesso às dependências e só entrarão com temperatura inferior a 37º.

Art. 8° O acesso de munícipes as dependências internas e gabinetes será limitada e de forma organizada pela portaria. Quando 
o limite por atingindo o munícipe deverá aguardar a saída de outro para adentrar e o controle será realizado pela portaria. 

§ 1° O caput deste artigo não se aplica para prestadores de serviços, profissionais de veículos de imprensa, assessores de 
entidades e órgãos públicos e representantes de instituições, que serão credenciados e autorizados pelo Diretor Administrativo. 

§ 2° Os servidores devem permanecer em suas salas de lotação e trabalho evitando a circulação no prédio.  

Art. 8° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,  revoga o art. 6º do Decreto 27/2020 e disposições contrarias. 

Guarapuava, 24 de novembro de 2020.

JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente

DANILO DOMINICO                                SAMUEL DA SILVA PINTO
1º Vice-Presidente                                              2º Vice-Presidente

VALDOMIRO BATISTA                               SERGIO ANDRÉ NIEMES
1º Secretário                                                                  2º Secretário

ANDERSON MARCELO DE LIMA 
3º Secretário
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