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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 08 de janeiro de 2021
Veiculação: 08 de janeiro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2004

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8427/2021

DECRETO Nº 8428/2021

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

DECRETA

Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados:
I - Edson Luiz Padilha Meurer, CPF nº 531.673.179-49, no 
cargo de Chefe, lotado na Secretaria Municipal de Trânsito e 
Transportes, a partir de 01 de janeiro de 2021;
II - Karolini Tokarski, CPF nº 065.029.199-95, no cargo de As-
sessor Especial, lotada na Secretaria Municipal Executiva, a 
partir de 01 de janeiro de 2021;
III - Natanael Vogt, CPF nº 007.047.309-17, no cargo de Asses-
sor A1, lotado na Secretaria Municipal Executiva, a partir de 01 
de janeiro de 2021;
IV - Rudimar da Rocha Lyra Rebello, CPF nº 042.768.679-24, 
no cargo de Chefe, lotado na Secretaria Municipal Executiva, a 
partir de 01 de janeiro de 2021;
V - Silvia Leticia Gomes Gechele, CPF nº 042.499.439-93, no 
cargo de Assessor A1, lotada na Secretaria Municipal Executi-
va, a partir de 01 de janeiro de 2021;
VI - Celso Antonio de Oliveira Mendes, CPF nº 352.769.759-49, 
no cargo de Assessor A1, lotado na Secretaria Municipal de 
Administração, a partir de 04 de janeiro de 2021;
VII - Diego Volff, CPF nº 070.747.469-83, no cargo de Chefe, 
lotado na Secretaria Municipal Administração, a partir de 04 de 
janeiro de 2021;
VIII - José Nagib Marcondes, CPF nº 500.666.689-72, no cargo 
de Assessor A2, lotado na Secretaria Municipal Executiva, a 
partir de 04 de janeiro de 2021;
IX - Luciane Ferreira Rocha do Nascimento, CPF nº 
008.629.009-64, no cargo de Assessor A1, lotada na Secretaria 
Municipal de Planejamento, a partir de 04 de janeiro de 2021.
X - Matheus Augusto Frighetto, CPF nº 062.262.009-60, no car-
go de Assessor A1, lotado na Secretaria Municipal de Adminis-
tração, a partir de 04 de janeiro de 2021;
XI - Valéria Kava Frigeri, CPF nº 037.827.389-26, no cargo de 
Assessor Jurídico, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a 
partir de 04 de janeiro de 2021;
XII - Adriano Volkweis, CPF nº 037.925.719-00, no cargo de 
Chefe, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, a partir de 06 de janeiro de 2021;
XIII - Amanda Fernandes Monegato, CPF nº 062.975.199-43, 
no cargo de Assessor Jurídico, lotada na Procuradoria Geral do 
Município, a partir de 06 de janeiro de 2021;
XIV - Felix Kaminski Rodrigues, CPF nº 244.357.409-15, no 
cargo de Assessor A1, lotado na Secretaria Municipal de Habi-
tação e Urbanismo, a partir de 06 de janeiro de 2021;
XV - Marja Lucia Sá, CPF nº 074.271.729-14, no cargo de As-
sessor A1, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, a partir de 06 de janeiro de 2021;

XVI - Lucemara Schinemann, CPF nº 881.699.609-91, no car-
go de Assessor A1, lotada na Secretaria Municipal de Finan-
ças, a partir de 08 de janeiro de 2021;

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a data de cada nomeação, revogando 
as disposições em contrário.

Guarapuava, 08 de janeiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

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

DECRETA

Art. 1º Nomear a senhora Luana Esteche Nunes Korocoski, 
CPF nº 028.058.269-22, no cargo de Assessor Especial e 
designar a servidora para responder pela Coordenadoria do 
PROCON, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2021, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 08 de janeiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8429/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Nomear o senhor Valdinei de Mattos Santos, CPF nº 
072.189.029-60, no cargo Assessor A1 e designar o servidor 
para responder pela Divisão de Tesouraria do município de 
Guarapuava, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a partir de 04 de janeiro de 2021, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 08 de janeiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8430/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
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DECRETA

Art. 1º Nomear a senhora Rita Elizabeth Machado Felchak, 
CPF nº 451.620.509-20, no cargo Assessor Especial e desig-
nar a servidora para responder pela Departamento de Assun-
tos Culturais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a 
partir de 04 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a partir de 04 de janeiro de 2021, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 08 de janeiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8431/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
                              

DECRETA

Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados:
I - Vinicius Silvestre, CPF nº 080.485.369-00, no cargo de 
Assessor Especial, lotado na Secretaria Municipal Desenvol-
vimento Econômico e Inovação, a partir de 11 de janeiro de 
2021;
II - Ana Paula Moliani, CPF nº 004.465.689-02, no cargo de 
Assessor A-1, lotada na Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, a partir de 11 de janeiro de 2021;
III - Charles Juliani Kloster, CPF nº 045.404.949-88, no cargo 
de Assessor A1, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a 
partir de 11 de janeiro de 2021;
IV - Marcos Vinicius Lustosa Dangui, CPF nº 017.360.149-94, 
no cargo de Assessor A2, lotado na Secretaria Municipal de 
Turismo, a partir de 11 de janeiro de 2021;
V - Eliezer Alves Nascimento, CPF nº 076.456.149-38, no car-
go de Assessor A2, lotado na Secretaria Municipal de Turismo, 
a partir de 11 de janeiro de 2021;
VI - Solange Aparecida Rossetin, CPF nº 411.041.109-20, no 
cargo de Chefe, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a 
partir de 11 de janeiro de 2021;
VII - Carlos Alberto Trombini, CPF nº 458.350.559-00, no cargo 
de Assessor A1, lotado na Secretaria Municipal de Turismo, a 
partir de 11 de janeiro de 2021;
VIII - Luiz Carlos Dalla Vecchia, CPF nº 630.809.409-97; no 
cargo de Assessor A1, lotado na Secretaria Municipal de Agri-
cultura, a partir de 11 de janeiro de 2021;
IX - Fernanda Alves Fagundes, CPF nº 043.843.519-25, no 
cargo de Assessor Jurídico, lotada na Procuradoria Geral do 
Município, a partir de 11 de janeiro de 2021;
X - Angela Mara Lima Domingues, CPF nº 917.674.319-53, no 
cargo de Assessor A1, lotada na Secretaria Municipal de Fi-
nanças, a partir de 11 de janeiro de 2021;
XI - Maria de Lurdes Coelho Chagas, CPF nº 000.283.699-80, 
no cargo de Assessor A1, lotada na Secretaria Municipal de 
Finanças, a partir de 11 de janeiro de 2021;
XII - Patricia Siqueira Silva, CPF nº 027.148.399-75, no cargo 
de Assessor A1, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a 
partir de 11 de janeiro de 2021;
XIII - Mariana Pizzato de Quadros, CPF nº 057.945.629-35, no 
cargo de Assessor A-1, lotado na Secretaria Municipal Turis-
mo, a partir de 11 de janeiro de 2021;
XIV - Vanessa Rocha, CPF nº 032.710.479-10, no cargo de 
Assessor A1, lotada na Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo, a partir de 11 de janeiro de 2021;

XV - Valdecir de Oliveira, CPF nº 475.975.859-34, no cargo 
de Assessor A-1, lotado na Secretaria Municipal de Administra-
ção, a partir de 11 de janeiro de 2021;
XVI - Denise Abreu Turco, CPF nº 008.320.059-24, no cargo de 
Assessor Especial, lotada na Secretaria Municipal Executiva, a 
partir de 11 de janeiro de 2021;
XVII - Patricia Hiarithsa Mandu Ribeiro Ribas, CPF nº 
106.412.149-79, no cargo de Assessor A2, lotada na Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a partir de 
11 de janeiro de 2021;

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

Guarapuava, 08 de janeiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 005/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados 
na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento So-
cial, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Gua-
rapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional 
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu 
cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade ane-
xo, com validade até 31 de março de 2021:
I -Beracir Hilgemberg de Freitas – Carteira de Habilitação nº 
01670539076;
II -Cesar Antonio Felski – Carteira de Habilitação nº 
00616794209;
III -Gilson Luis Ferreira Padilha – Carteira de Habilitação nº 
016146940201;
IV -Laertes Ari Lazzari – Carteira de Habilitação nº 03803643935;
V -Oscar Ferreira Ribas – Carteira de Habilitação nº 
02317565384.

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

Guarapuava, 06 de janeiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor 
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atu-
alizada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO 
JORDÃO - CRJ

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

O Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão (CRJ), por 
meio do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente 
autorizado, torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 001/2021
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de 
empresa especializada em fornecimento de Equipamentos de 
Proteção Individual. 
VALOR MÁXIMO: R$ 10.419,49.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
6320/2017, 1447/2007 e 8089/2020. 
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 22/01/2021 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de pro-
postas.
PREGOEIRO(A): Jéssica Dal Piva de Oliveira.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: 
–Pelo Portal da Transparência:
http://transparenciaconsorcio.guarapuava.pr.gov.br:7474/
transparencia/

Guarapuava, 08 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE.
_________________________________

LEONARDO JOSÉ VALENGA
Diretor Presidente - CRJ

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

O Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão (CRJ), por 
meio do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente 
autorizado, torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 002/2021
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de em-
presa especializada em LOCAÇÃO DE VEÍCULOS leves. 
VALOR MÁXIMO: R$ 113.599,92.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
6320/2017, 1447/2007 e 8089/2020. 
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 22/01/2021 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de pro-
postas.
PREGOEIRO(A): Nilseia de Lara Fiker.
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INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra do processo poderão ser obtidos: 
–Pelo Portal da Transparência: http://transparenciaconsorcio.guarapuava.pr.gov.br:7474/transparencia/

Guarapuava, 08 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE.
_________________________________

LEONARDO JOSÉ VALENGA
Diretor Presidente - CRJ

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
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DECRETO No 02/2021  
                           

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear o servidor NAEL PAULO DE OLIVEIRA, porta-
dor da RG nº. 6.749.164-5 e CPF 804.733.859-53, para exercer 
o cargo em comissão de Diretor de Gestão Administrativa, ten-
do remuneração pelo nível CCL-n1 do anexo II da LC 61/2016, 
lotada na Diretoria de Gestão Administrativa a partir desta data. 
  
Art. 2º O cargo de Diretor de Gestão Administrativa tem as se-
guintes atribuições: superintender, orientar, dirigir, controlar e 
coordenar as atividades dos
departamentos e serviços integrantes da estrutura da Diretoria 
de Gestão
Administrativa; o desenvolvimento de esforços para que as ati-
vidades sob sua
direção realizem suas competências e funções mediante pro-
jetos previamente
aprovados, destacando a relação custo/benefício de seus atos 
administrativos,
cumprindo os princípios estabelecidos pelo artigo 37 da Cons-
tituição Federal;
determinar estudos e, com base neles, propor ao Chefe do De-
partamento de
Recursos Humanos medidas de aprimoramento dos serviços 
e atuações de
competência da Diretoria de Gestão Administrativa e seus ór-
gãos subordinados;
expedir autorização para a instauração dos processos licitató-
rios e de aquisição;
exigir relatório de conservação geral e de veículos com de-
monstração estatística
mensal, quadrimestral e anual e outros dados que se fizerem 
necessários; relatar
ao Presidente o desempenho global das atividades e serviços 
sob a
responsabilidade da Diretoria de Gestão Administrativa e seus 
órgãos
subordinados; coordenar o atendimento à central telefônica; o 
atendimento ao
sistema de ramais, efetivação de ligações e transferências de 
chamadas; o
atendimento, registro e controle de ligações e chamadas inte-
rurbanas; o
atendimento ao sistema de fac-símile; o cadastramento e con-
trole da agenda
telefônica e de fac-símile; executar atividades correlatas. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO No 03/2021  
                           

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 

Art. 1º Nomear o servidor JOSÉ ADENILSON FERREIRA 
DO NASCIMENTO, portador da RG nº. 8.302.055-5 e CPF 
932.859.709-01, para exercer o cargo em comissão de Diretor 
de Gestão Financeira, tendo remuneração pelo nível CCL-n1 
do anexo II da LC 61/2016, lotado na Diretoria de Gestão Fi-
nanceira a   partir desta data. 
  
Art. 2º O cargo de Diretor de Gestão Financeira tem as seguin-
tes atribuições: planejamento, coordenação e supervisão dos 
trabalhos de
elaboração orçamentária, bem como de acompanhamento e 
controle de sua
execução; a execução das atividades de supervisão, análise e 
certificação da
exatidão, integridade e autenticidade dos atos e fatos contá-
beis e seus registros;
execução das atividades pelo controle interno da Câmara Mu-
nicipal; a execução
das atividades de orientação e acompanhamento dos serviços 
de escrituração e
registros contábeis; a execução das atividades de orientação e
acompanhamento dos serviços de recebimento, pagamento, 
assinar quando
determinado conjuntamente com o Presidente do Poder Legis-
lativo os cheques
de emissão da tesouraria, averiguar a guarda e movimentação 
dos valores
monetários da Câmara Municipal.;

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO No 04/2021  
                           

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear a servidora BRUNA CAROLINA DOS SANTOS, 
portadora da RG nº 12.315.126-7 e CPF 078.129.349-93, para 
exercer o cargo de provimento em comissão de Diretora de 
Gestão Legislativa, tendo remuneração pelo nível CCL-n1 do 
anexo II da LC 61/2016, lotado na Diretoria de Gestão Legis-
lativa.  
  
Art. 2º  O cargo de Diretora de Gestão Legislativa tem as se-
guintes atribuições: participar da análise dos fatos políticos; 
com o concurso do Departamento Legislativo e Secretaria Ge-
ral, elaborar, orientar, coordenar e dirigir a formação, o desen-
volvimento e a conclusão dos processos das propostas de leis, 
decretos legislativos e resoluções; o aprestamento de substi-
tutivos, emendas, requerimentos em geral e indicações, sub-
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metendo-os à consideração do Presidente, para integrarem a 
pauta da Ordem do Dia das sessões; coordenar as funções de 
apoio às Comissões Permanentes, às Comissões Temporárias 
e Grupos de Trabalho Administrativos, cumprir e fazer cumprir 
as determinações superiores; firmar os documentos expedidos 
pela Diretoria em favor dos demais organismos da Casa; as-
sessorar o Presidente, a Mesa Executiva, as Comissões, os 
Vereadores; executar tarefas correlatas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 04 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO No 05/2021  
                           

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                    
Art. 1º Nomear a servidora ANDREA APARECIDA ALVES, 
portadora da RG nº. 6.449.986-6 e CPF 015.904.379-42, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenadora de Planeja-
mento, tendo remuneração pelo nível CCL-n2 do anexo II da 
LC 61/2016, lotada na Coordenadoria de Planejamento a partir 
desta data. 
  
Art. 2º O cargo de Coordenador de Planejamento tem as se-
guintes atribuições: assessorar planos iniciais anuais de Orga-
nização Administrativa, Financeira e Legislativa, no âmbito do 
Poder Legislativo; acompanhar o desenvolvimento dos traba-
lhos e metas pelos setores responsáveis; elaborar relatórios 
nestas áreas para a Presidência e apoiar o cumprimento das 
metas pelos setores responsáveis, dentre outras funções cor-
relatas ao cargo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                   
Gabinete do Presidente, em 04 de janeiro de 2021.  

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO No 06/2021  
                           

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear a servidora ELISANGELA DE FATIMA MARQUE-
ZINE, portadora da RG nº. 7.201.326-3 e CPF 022.238.659-25, 
para exercer o cargo de provimento em comissão de Coorde-
nadora de Gabinete da Presidência, tendo remuneração pelo 
nível CCL-n2 do anexo II da LC 61/2016, lotado no gabinete da 
Presidência. 
  
Art. 2º O cargo de Coordenadora  de Gabinete da Presidência 
tem as seguintes atribuições: Administração, direção, orienta-

ção, controle, promoção e fiscalização das atividades ineren-
tes ao Gabinete da Presidência; a manutenção do controle dos 
expedientes em tramitação no Gabinete; o recebimento, a dis-
tribuição e o encaminhamento de correspondência, ordens de 
serviços e demais trabalhos para execução; a supervisão da 
devida ordem no arquivo da Presidência; o encaminhamento 
ao protocolo, para distribuição, da documentação devidamente 
despachada; a recepção de autoridades e demais convidados 
e respectiva condução ao Presidente, sobretudo quando da re-
alização de atos solenes.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 06 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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