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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 18 de dezembro de 2020
Veiculação: 18 de dezembro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1990

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8364/2020
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 
o que dispõe a Lei Municipal nº 2534/2016, a resolução SEIL nº 029/2020 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, 
com base ao requerimento apresentado através do protocolo nº 7.724/2020,

DECRETA

Art. 1º Fica reajustado em 2,58% (dois vírgula cinquenta e oito por cento) o preço dos serviços de transporte de passageiros com 
característica rodoviária Guarapuava – Palmeirinha e vice-versa, preço tarifário unitário de R$5,10 (cinco reais e dez centavos).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da 00:00 (zero hora) do dia 01 de janeiro de 2020.
 
Guarapuava, 14 de dezembro de 2020. 

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8368/2020
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DECRETO Nº 8373/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Fica vedado a prorrogação contratual da Empresa DB1 INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 
04.204.018/0001-66, responsável pela gestão da margem consignável dos servidores da Administração Direta do Poder Execu-
tivo, sem que previamente seja instaurado o processo competente para nova formalização contratual.

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

Guarapuava, 16 de dezembro de 2020.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8374/2020
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 Claudia 
Rejane Schavarinski Almeida Santos, matrícula nº 11.803-6 e 
nº 12474-5, servidora municipal efetiva, para prestar serviços 
junto a Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cul-
tura, pelo período de  01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro 
de 2021, de acordo com Protocolo nº 16.980.135-5, com ônus 
para o órgão solicitante, conforme termo de convênio 08/2020.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de janeiro de 2021, re-
vogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

TERMO DE CONVÊNIO 008/2020

Termo de Convênio que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA e à Secretaria de Estado da Comunicação So-
cial e da Cultura.

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 deno-
minado CEDENTE, e de outro lado à SECRETARIA DE ESTA-
DO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA, CNPJ/MF 
nº 77.998.904/0001-82, representado pelo seu Secretário, Sr. 
João Evaristo Debiasi, Decreto 8374/2020, doravante denomi-
nada CESSIONÁRIA, resolvem formalizar o presente Termo de 
Convênio, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Convênio para a disposição da Sra. CLAUDIA REJANE SCHA-
VARINSKI ALMEIDA SANTOS, matrículas nº 11803-6 e nº 
12474-5, servidora municipal efetiva, conforme previsão conti-
da na Lei Municipal nº 2035/2012, para prestar serviços junto à 
CESSIONÁRIA, com ônus para o órgão de solicitante, visando 
colaborar com as atividades.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente instrumento tem vigência de 01 de janeiro de 2021 
até 31 de dezembro de 2021.

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.

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, 16 de dezembro de 2020.
Município de Guarapuava

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal 

Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura
João Evaristo Debiasi
Secretário de Estado 

Claudia Rejane Schavarinski Almeida Santos 
Servidora Municipal

 Matrículas nº 11803-6 e nº 12474-5

Testemunhas:
1. _________________________ 
Nome:         
RG:  

2. _____________________________
Nome:                                                                      
RG:                                                                             
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DECRETO Nº 8375/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando a determinação contida no processo nº 580894/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, emitida em 
27/11/2020;

DECRETA

Art. 1º Fica vedado a prorrogação da vigência do Contrato nº 173/2020, formalizado com a empresa Governança Brasil S/A 
Tecnologia e Gestão em serviços, bem como a realização de nova inexigibilidade de licitação para o fornecimento de software 
de gestão pública.
Parágrafo único. Em razão da determinação contida no caput, determino que os  responsáveis providenciem tempestivamente os 
trâmites necessários para realização do processo licitatório competente, evitando prejudicialização dos atos da gestão municipal. 

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

Guarapuava, 16 de dezembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8378/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar os secretários abaixo relacionados, no dia 31 de dezembro de 2020:
I -Adalberto José Ribeiro de Campos, no cargo de Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, nomeado pelo Decreto nº 
7859/2020, matrícula nº 18837-9;
II -Ademir Fabiane, no cargo de Secretário Municipal de Agricultura, cumulativamente com o Secretário Municipal de Turismo, 
nomeado pelos Decretos nº 6698/2018 e 8000/2020, matrícula nº 18341-5;
III -Ari Marcos Bona, no cargo de Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, nomeado pelo Decreto nº 
5874/2017, matrícula nº 18002-5;
IV -Celso Alves de Araujo, no cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente, nomeado pelo Decreto nº 2863/2013, matrícula 
nº 16518-2;
V -Denise Abreu Turco, no cargo de Secretária Municipal de Administração, nomeada pelo Decreto nº 5878/2017, matrícula nº 
18000-9;
VI -Diocésar Costa de Souza, no cargo de Secretário Municipal de Finanças, nomeado pelo Decreto nº 5130/2016, matrícula nº 
17577-3;
VII -Felipe Kurhan, no cargo de Secretário Municipal de Esportes e Recreação, nomeado pelo Decreto nº 7861/2020, matrícula 
nº 18838-7;
VIII -Fernando Damiani, no cargo de Secretário Municipal Executivo, nomeado pelo Decreto nº 7153/2019, matrícula nº 18516-7;
IX -Leonardo José Valenga, no cargo de Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, nomeado pelo Decreto nº 
7990/2020, matrícula nº 18899-9;
X -Paulo Dirceu Rosa de Souza, no cargo de Secretário Municipal de Planejamento, nomeado pelo Decreto nº 5873/2017, ma-
trícula nº 18005-0;
XI -Priscila Schran de Lima, no cargo de Secretária Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, nomeada pelo Decreto nº 
5877/2017, matrícula nº 18927-8;
XII -Renata Caleffi, no cargo de Secretária Municipal de Comunicação Social, nomeada pelo Decreto nº 7460/2019, matrícula nº 
18685-6;
XIII -Sandro Abdanur, no cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, nomeado pelo Decreto nº 
2869/2013, matrícula nº 16526-3.
Art. 2º Ficam revogadas as nomeações dos servidores abaixo relacionados:
I - Doraci Senger Luy, no cargo de Secretária Municipal de Educação e Cultura, nomeada pelo Decreto nº 3925/2014, matrícula 
nº 11783-8;
II - Flávio Alexandre, no cargo de Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo, nomeado pelo Decreto nº 2860/2013, matrí-
cula nº 6881-0;
III - Jonilson Antonio Pires, no cargo de Secretário Municipal de Saúde, nomeado pelo Decreto nº 7988/2020, matrícula nº 17834-
9;

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais no dia 31 de dezembro de 2020, revo-
gadas as disposições contrárias.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2020.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8382/2020

DECRETO Nº 8384/2020
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DECRETO Nº 8385/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
considerando o recurso apresentado no Protocolo nº 7.995/2020, 

DECRETA

Art. 1º Suspender pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias os efeitos do Decreto nº 8300/2020 em decorrência das razões do 
recurso apresentado no protocolo nº 7.995/2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.
Guarapuava, 17 de dezembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8386/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

DECRETA

Art. 1º Conforme determina o art. 324, da Lei Municipal nº 
1.108/2001, alterado pela Lei Municipal nº 1434/2004, o lança-
mento da Taxa de Licença para Verificação de Funcionamento 
Regular, para o exercício de 2021, ocorrerá da seguinte forma:
I – para pagamento à vista, em cota única, será concedido des-
conto de 5% (cinco por cento) sobre o valor da referida taxa;
II – o pagamento poderá ser parcelado em no máximo 7 (sete) 
parcelas, cujo valor mínimo estipulado por parcela será de 01 
UFM – Unidade Fiscal do Município.
III – o vencimento para pagamento à vista, em cota única, fica 
estipulado para o dia 30 de maio de 2021 e, optando-se pelo 
parcelamento, os vencimentos das parcelas serão os seguin-
tes:
a) 1ª parcela – 30 de maio de 2021;
b) 2ª parcela – 30 de junho de 2021;
c) 3ª parcela – 30 de julho de 2021;
d) 4ª parcela – 30 de agosto de 2021;
e) 5ª parcela – 30 de setembro de 2021;
f) 6ª parcela – 30 de outubro de 2021;
g) 7ª parcela – 30 de novembro de 2021.
Parágrafo único. Nos meses em que a data do vencimento da 
parcela não coincidir com dia útil, fica automaticamente poster-
gado o vencimento da parcela para o primeiro dia útil subse-
quente.

Art. 2º As revisões ou isenções previstas na Lei Municipal nº 
1.108/2001 deverão ser requeridas no Protocolo Geral do Mu-
nicípio, dirigido à Secretaria Municipal de Finanças até o dia 30 
de maio de 2021.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publica-
ção, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 18 de dezembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8387/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

DECRETA

Art. 1º Conforme determina o artigo 324, da Lei Municipal nº 
1.108 de 26 de novembro de 2001, alterado pela Lei Municipal 
nº 1434, de 21 de dezembro de 2004, o lançamento de IPTU – 
Imposto Predial e Territorial Urbano para o exercício de 2021, 
ocorrerá da seguinte forma:
I – para pagamento à vista, em cota única, será concedido des-
conto de 5% (cinco por cento) sobre o valor do referido Imposto;
II – o pagamento poderá ser parcelado em no máximo 08 (oito) 
parcelas, cujo valor mínimo estipulado por parcela será de R$ 
10,00 (dez reais);
III – o vencimento para pagamento à vista, em cota única, fica 
estipulado para o dia 11 de maio de 2021 e, optando-se pelo 
parcelamento, os vencimentos das parcelas serão os seguin-
tes:
a) 1ª parcela – 11 de maio de 2021;

b) 2ª parcela – 11 de junho de 2021;
c) 3ª parcela – 12 de julho de 2021;
d) 4ª parcela – 11 de agosto de 2021;
e) 5ª parcela – 13 de setembro de 2021;
f) 6ª parcela – 11 de outubro de 2021;
g) 7ª parcela – 11 de novembro de 2021;
h) 8ª parcela – 13 de dezembro de 2021.

Art. 2º As revisões previstas na Lei Municipal nº 1.108/2001 – 
Código Tributário Municipal, deverão ser requeridas por meio 
do protocolo digital do Município, dirigido à Secretaria de Fi-
nanças /Departamento de Arrecadação e Fiscalização até o dia 
11 de maio de 2021.

Art. 3º As imunidades ou isenções previstas na Lei Municipal nº 
1.108/2001 – Código Tributário Municipal, artigos 137 ao 141, 
e as alterações e inclusões realizadas pela Lei Complementar 
nº 090/2018, deverão ser solicitadas mediante protocolo enca-
minhado à Secretaria de Finanças / Depto de Arrecadação e 
Fiscalização entre os meses de fevereiro a outubro de 2021.

Art. 4º Conforme determina o artigo 146, parágrafo único, In-
ciso IV e o artigo 323, § 2º (redação dada pela Lei Municipal 
nº 055/2015) da Lei Municipal nº 1.108/2001 – Código Tributá-
rio Municipal, para o lançamento do IPTU – Imposto Predial e 
Territorial Urbano do exercício de 2021 será aplicado o Índice 
de Atualização Monetária (IPCA – Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo), fornecido pelo Governo Federal, do período de 
dezembro de 2019 à novembro de 2020, equivalente a 4,31% 
(quatro virgula trinta e um por cento).

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publica-
ção, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 18 de dezembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8388/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

DECRETA

Art. 1º. Conforme determina o artigo 324, da Lei Municipal nº 
1.108 de 26 de novembro de 2001, alterado pela Lei Municipal 
nº 1434, de 21 de dezembro de 2004, o lançamento do ISS 
Fixo para prestadores de serviços caracterizados como pro-
fissionais autônomos, para o exercício de 2021, ocorrerá da 
seguinte forma:
I – para pagamento à vista, em cota única, será concedido des-
conto de 5% (cinco por cento) sobre o valor do referido imposto;
II – o pagamento poderá ser parcelado em no máximo 7 (sete) 
parcelas, cujo valor mínimo estipulado por parcela será de 01 
UFM – Unidade Fiscal do Município.
III – o vencimento para pagamento à vista, em cota única, fica 
estipulado para o dia 30 de maio de 2021 e, optando-se pelo 
parcelamento, os vencimentos das parcelas serão os seguin-
tes:
a) 1ª parcela – 30 de maio de 2021;
b) 2ª parcela – 30 de junho de 2021;
c) 3ª parcela – 30 de julho de 2021;
d) 4ª parcela – 30 de agosto de 2021;
e) 5ª parcela – 30 de setembro de 2021;
f) 6ª parcela – 30 de outubro de 2021;
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DECRETO Nº 8389/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 6555/2020, emitido 
em 17 de dezembro de 2020 que dispõe sobre prorrogação 
sobre as medidas de distanciamento social para o enfrenta-
mento da pandemia da COVID-19 instituídas pelo Decreto nº 
6294/2020;

DECRETA

Art. 1º Fica prorrogado até o dia 28/12/2020 as medidas de en-
frentamento à Covid-19 instituídas pelo Decreto nº 8348/2020. 

Art. 2º Revoga a alínea “b” do inciso II, art. 3º do Decreto nº 
8348/2020. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor no dia 18 de dezembro de 
2020, revogando as disposições em contrário. 
 
Guarapuava, 18 de dezembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, assumo a responsabilidade em cumprir 
as medidas de prevenção a proliferação da Covid19 duran-
te todo o evento previamente autorizado pelo Município de 
Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que estou ciente das 
aplicações das multas em caso de descumprimento das medi-
das estabelecidas nos Decretos de enfrentamento ou das re-
comendações repassadas pelo Departamento de Fiscalização 
e Vigilância Sanitária.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo eventual descumprimento das 
medidas que previamente me comprometi em cumprir.

Firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade para po-
der manter o evento durante o estado de emergência de saúde 
pública – estágio de alerta epidemiológico.

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

g) 7ª parcela – 30 de novembro de 2021.
Parágrafo único. Nos meses em que a data do vencimento da 
parcela não coincidir com dia útil, fica automaticamente pos-
tergado o vencimento da parcela para o primeiro dia útil sub-
sequente.

Art. 2º As revisões previstas na Lei Municipal nº 1.108/2001 
– Código Tributário Municipal, deverão ser requeridas no pro-
tocolo geral do Município, dirigido à Secretaria de Finanças/
Departamento de Arrecadação e Fiscalização até o dia 30 de 
maio de 2021.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publica-
ção, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 18 de dezembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

_________________________________________________
RESPONSÁVEL PELO EVENTO 
CPF.:
_________________________________________________
RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO 
 CPF.:
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DIVISÃO DE ESTÁGIOS

PORTARIAS

PORTARIA Nº 777/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando o Protocolo nº 6.472/2020; 
Considerando o Parecer Jurídico nº 1.126/2020;
Considerando o §7º, do Art. 12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder abono de permanência à servidora Raquel Aparecida Martins Santos, inscrita no CPF/MF sob nº 748.082.499-
87, ocupante do cargo de Professor (a), matrícula nº 10261-0, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com paga-
mento retroativo à data de requerimento constante no protocolo 6.472/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 16 de novembro de 2020.

Guarapuava, 17 de dezembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 778/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando o Protocolo nº 2.133/2020; 
Considerando o Parecer Jurídico nº 1.144/2020;
Considerando o §7º, do Art. 12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder abono de permanência ao servidor Eduardo Bahls Correa, inscrita no CPF/MF sob nº 373.954.089-34, ocupante 
do cargo de Atendente Social, matrícula nº 6388-6, lotada na Secretaria Municipal de Viação Obras e Serviços Urbanos, com 
pagamento retroativo à data de requerimento constante no protocolo 2.133/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 22 de setembro de 2020.

Guarapuava, 17 de dezembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICO RESIDENTE EM MEDICINA DE FAMÍLIA 
E COMUNIDADE 
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FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº079/2020

O Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância – FUNDAÇÃOPROTEGER, no Município de Guara-
puava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei 

RESOLVE

Art. 1º - Revogar, a partir de 31 de dezembro de 2020 
(31/12/2020), as Portarias 34/2017, 118/2018, 69/2019, 
42/2020, 43/2020, 54/2020, 55/2020 e 61/2020, as quais no-
meavam servidores para composição de comissões, desig-
navam servidores para atividades e cargos e lhes concediam 
gratificações. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Fundação Proteger, em 18 de de-
zembro de 2020.

ANTONIO CARLOS MARTINI MINO
Presidente da Fundação Proteger

CONSELHOS
1º ADITIVO AO  TERMO DE FOMENTO nº 010/2020

1º Aditivo ao Termo de Fomento nº 010/2020, celebrado entre 
o Município de Guarapuava, Conselho Municipal de Assistên-
cia Social/Fundo Municipal de Assistência Social, e Associação 
Canaã de Proteção à criança e ao adolescente.

Pelo presente instrumento, celebram entre si, de um lado, o 
Município de Guarapuava, entidade jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.178.037/0001-76, com sede 
e Prefeitura situada na Rua Brigadeiro Rocha, n° 2777, cidade 
de Guarapuava/PR, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ 14.425.321/0001-42, neste ato re-
presentado por seu presidente, Senhor ARI MARCOS BONA, 
inscrito no CPF sob o nº 651.625.799-04; e de outro lado a AS-
SOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADO-
LESCENTE, inscrita no CNPJ sob nº 76.907.443/0001-22, nes-
te ato representado por seu  presidente, Senhor ANDERSON 
KASNOCHA, inscrito no CPF sob o nº 030.830.109-90, partes 
que resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, ao Termo de 
Fomento n° 010/2020, mediante as clausulas e condições a 
seguir estabelecidas.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA:
O 1º aditivo ao Termo de Fomento nº010/2020 tem por objetivo 
alterar a CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGENCIA, a qual passa-
rá a ter a seguinte redação:

´´CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA
O presente  termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de março de 2021, oficializado após a data da assinatura de 
ambas as partes.”

CLÁUSULA SEGUNDA: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do 
Termo de Fomento n° 010/2020.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumen-
to em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Guarapuava, 14 de dezembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
PREFEITO MUNICIPAL

Ari Marcos Bona
PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL

Anderson Kasnocha 
ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE,

Rosa Aparecida Ramos Daniel
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-

CIA SOCIAL

PARECER TÉCNICO nº 001/2020

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO ANJOS INOCENTES
CNPJ: 32.056.014/0001-13   
Endereço: Continuação da Rua Claudio Coutinho, s/nº. 
Bairro: Morro Alto                
Município: Guarapuava-PR 
CEP: 85100 - 000
Nome do representante legal: Danieli Denardi

II – PARECER
O CMAS realizou análise do requerimento de inscrição da en-
tidade supracitada, pautada nas normativas legais do Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS, bem como no parecer da 
Comissão de Análise de Documentos e Visitas Institucionais 
que realizou visita em 06/06/2020, entre outros. As documen-
tações demonstraram que a entidade se dispõe a executar o 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, 
na faixa etária de 06 a 17 anos. 
Quanto à oferta do SCFV: O Serviço só pode ser reconhecido 
na Unidade que executa se estiver organizado conforme a Ti-
pificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – Resolução 
109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.  
As Organizações da Sociedade Civil que desenvolvem ações 
pontuais, de caráter exclusivamente caritativo, com atendimen-
tos esporádicos e não continuados, e também as instituições 
que exigem pagamento pelos serviços prestados, não se ca-
racterizam como organizações de assistência social.
Para saber se o serviço ofertado na unidade é um Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a Entidade, terá, 
obrigatoriamente, que se adequar às normativas do SUAS, 
sendo monitoradas e cobradas para se enquadrar em espe-
cificações técnicas, diretrizes conceituais - como tamanho de 
equipe, objetivo do grupo, metodologias, entre outros. Terá 
que declarar que executa o SCFV e o CMAS reconhecer como 
unidade executora. Por outro lado, se a unidade não for de-
clarada como executora do Serviço de Convivência, não será 
reconhecida como tal para receber cofinanciamento público ou 
subsídios próprios do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos.
Os Grupos do SCFV e as Oficinas não são a mesma coisa. As 
oficinas são estratégias que potencializam os grupos tornando-
-os atrativos, são práticas e vivências culturais, lúdicas, esporti-
vas e de lazer que integram os temas transversais e contribuem 
para o alcance dos objetivos dos grupos e, consequentemente, 
do Serviço. As oficinas, por si só, não constituem o SCFV.
Para tanto, os documentos apresentados e a visita realizada 
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pelo CMAS em 06/06/2019, ainda deixaram dúvidas sobre a execução do SCFV frente à legislação do SUAS, uma vez que a En-
tidade tem ainda pouco tempo de funcionamento, tem o foco grande no esporte que é uma ação complementar dentro do Serviço.
Porém, reconhecemos o grande potencial de organização da Gestão dessa Entidade, para a possível readequação. Com cons-
trução de Projeto Político Pedagógico fundamentado também na Educação Social ou mais conhecida como educação não 
formal, nos fundamentos do SUAS, mesmo  que esse documento não conste nos requisitos de inscrição, é uma ferramenta 
fundamental para execução do Serviço de Qualidade.
O SCFV conforme previsto nas orientações técnicas e legislações do SUAS, deve ser desenvolvido de forma planejada, a partir 
de situações desafiadoras, que devem ser criadas com o objetivo de orientar, estimular e promover o desenvolvimento de ha-
bilidades, aquisições e potencialidades de forma progressiva. Assim, busca romper com ações pontuais, não planejadas e sem 
definição clara de objetivos, para ser um serviço caracterizado por atividades continuadas, ressaltando os objetivos da proteção 
social básica de prevenção de riscos sociais e de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Tal implantação deverá 
obedecer às diretrizes contidas na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, de maneira a atuar na garantia dos di-
reitos de crianças e adolescentes e no cumprimento dos objetivos do Serviço, que deve ser executado, como já mencionado, no 
âmbito da Proteção Social Básica, referenciado ao CRAS que possui articulação com o Serviço de PAIF - Proteção e Atendimento 
Integral à Família, de modo a promover o atendimento das famílias dos usuários destes serviços, garantindo a matricialidade 
sociofamiliar da política de assistência social. Estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e 
vivências individuais e coletivas, na família e no território. Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, de-
senvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência 
comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capaci-
dades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. 
Deve prever o desenvolvimento de ações intergeracionais e a heterogeneidade na composição dos grupos por sexo, presença 
de pessoas com deficiência, etnia, raça, entre outros. Segundo a RESOLUÇÃO Nº 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013, Art. 3º 
consideram-se em situação prioritária para inclusão no SCFV, as crianças, adolescentes e pessoas idosas:
I - em situação de isolamento;
II - trabalho infantil;
III - vivência de violência e, ou negligência;
IV - fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;
V - em situação de acolhimento;
VI - em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;
VII - egressos de medidas socioeducativas;
VIII - situação de abuso e/ ou exploração sexual;
IX - com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA;
X - crianças e adolescentes em situação de rua;
XI -vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência; a meta de atendimento do público prioritário considerar-se-á 
meta de 50% (cinquenta por cento) do total da meta de atendimento. A comprovação das situações prioritárias dar-se-á por meio 
de documento técnico que deverá ser arquivado na Unidade que oferta o SCFV ou no órgão gestor, por um período mínimo de 
cinco anos, à disposição dos órgãos de controle. Ou seja, um técnico da assistência social deve emitir um parecer por escrito, 
que comprove a situação do usuário do SCFV como alguém que se encaixa em uma das onze situações prioritárias.
ESTRUTURA FISICA: observou-se que com relação à estrutura física atende a exigência do serviço.
RECURSOS HUMANOS: O CMAS reconhece a importância do trabalho voluntário, mas com a implantação do SUAS e pelas 
responsabilidades éticas e técnicas que os profissionais assumem dentro do Sistema, entende-se que o mesmo precisa ser 
um trabalhador remunerado. Consideramos equipe mínima: 1 assistente social (30 h) é o ideal para desenvolver um trabalho 
interdisciplinar e com as demandas do dia a dia exigem também um pedagogo. O psicólogo Social como o SCFV, deve estar 
referenciado ao CRAS, pode ser feito parceria para algumas atuações necessárias.  A Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos do Sistema Único da Assistência Social - NOB RH diz que: 1. A Assistência Social (2006) deve ofertar seus serviços 
com o conhecimento e compromisso ético e político de profissionais que operam técnicas e procedimentos impulsionadores das 
potencialidades e da emancipação de seus usuários; 2. Os princípios éticos das respectivas profissões deverão ser considerados 
ao se elaborar, implantar e implementar padrões, rotinas e protocolos específicos, para normatizar e regulamentar a atuação 
profissional por tipo de serviço socioassistencial. 3. São princípios éticos que orientam a intervenção dos profissionais da área de 
assistência social: a) Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais; A composição das equipes de referência é composta 
por categorias profissionais de nível superior orientadas por códigos de ética e, portanto, agregam essa dimensão aos serviços 
e benefícios, à gestão do SUAS.
Deve ser estimulada e incentivada a aplicação destes princípios e diretrizes aos trabalhadores da Assistência Social contratados 
pelas entidades e organizações de Assistência Social, para ser referenciada pelo SUAS, de modo a garantir a isonomia entre os 
trabalhadores públicos e privados do SUAS. 
DIRETRIZES PARA AS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1. valorizar seus trabalhadores de modo 
a ofertar serviços com caráter público e de qualidade conforme realidade do município; As entidades e organizações de assis-
tência social de atendimento - definidas no artigo 3º, § 1º da nova redação da LOAS - compõem o Sistema Único de Assistência 
Social. A partir dessa definição, os serviços prestados por essas entidades e organizações têm finalidade pública e, desse ponto 
de vista, buscam o alinhamento aos princípios éticos dos trabalhadores do SUAS, assim como à 8ª diretriz para a gestão do 
trabalho que consta do item II desta Norma A busca de isonomia salarial significa o reconhecimento da importância de todos os 
trabalhadores para a consolidação das diretrizes e conteúdos do SUAS. 2. elaborar e executar plano de capacitação em conso-
nância com as diretrizes da Política Nacional de Capacitação; 3. viabilizar a participação de seus trabalhadores em atividades 
e eventos de capacitação e formação no âmbito municipal, estadual, distrital e federal na área de assistência social; 4. buscar, 
em parceria com o poder público, o tratamento salarial isonômico entre os trabalhadores da rede pública e da rede prestadora 
de serviços socioassistenciais; 5. manter atualizadas as informações sobre seus trabalhadores, disponibilizando-as aos gestores 
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para a alimentação do Cadastro Nacional de Trabalhadores do SUAS.
- DIRETRIZES PARA AS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO DO TRABALHA-
DOR PARA O SUAS: para efeitos desta NOB, entendem-se como “desenvolvimento do trabalhador” as atitudes, circunstancias, 
ações e eventos que assegurem ao trabalhador o crescimento profissional e laboral que possibilite o pleno desenvolvimento 
humano, a sua satisfação com o trabalho, o reconhecimento, a responsabilização com compromissos pelos direitos de cidadania 
da população e a prestação de serviços com acolhimento e qualidade à população usuária do Sistema. 
EMPREGADORES DO SUAS: são os gestores públicos dos serviços de assistência social e as entidades e organizações de 
assistência social que atuam no SUAS.
 UNIDADE QUE POSSUEM UMA ORIENTAÇÃO RELIGIOSA: Ela é reconhecida socialmente pela religião/filosofia que adota, 
que pode ser dado por meio de valores transmitidos. Na oferta do serviço considera-se, a necessidade do respeito a diversidade, 
assim o SCFV exige o cuidado com a utilização de ritos e liturgias, orações, músicas, ou qualquer outro tipo de manifestação 
religiosa.
Desta forma o CMAS é de parecer DESFAVORÁVEL a inscrição devido à oferta do serviço ainda estar em processo de organi-
zação, para se enquadrar em especificações técnicas, diretrizes conceituais - como tamanho de equipe, objetivo do grupo, me-
todologias, entre outros. Anexo materiais que serão enviados para entidade, ampliando a visão sobre a organização do serviço.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2020

ROSA APARECIDA RAMOS DANIEL
PRESIDENTE DE CMAS

Equipe da visita.
 Cristhina Zher
                Silvia de Lourdes Haile Chagas 
                Luis Rodrigo Dalenogari Martins 
                Karine Cavallin 
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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CONCÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO JORDÃO - CRJ



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  3618 de dezembro, Veiculação 18/12/2020 Ano XXVI - Nº 1990 Boletim Oficial do Município -  36

SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA

PORTARIA Nº 61/2020 

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 para as 16 horas do dia 01 de janeiro de 
2021 (01/01/2021), a realização da Sessão de Instalação e 
Posse das Vereadoras e Vereadores eleitos (as) para o período 
legislativo de 2021 a 2024.   
                                                                                                                        
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete da Presidência, em 17 de dezembro de 2020.

João Carlos Gonçalves
Presidente
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