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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 26 de fevereiro de 2021
Veiculação: 26 de fevereiro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2041

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8542/2021
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 - Antonio Elielson Dias, CPF nº 008.545.569-58, no cargo de 
Assessor A1, lotado na Secretaria Municipal Executiva, a partir 
de 01 de março de 2021;
II - Thaize Cristina Poli Alves, CPF nº 072.191.889-19, no cargo 
de Assessor A2, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, a 
partir de 01 de março de 2021;
III - Telmo Conceição Passos, CPF nº 365.801.555-15, no car-
go de Assessor A1, lotado na Secretaria Municipal de Esportes 
e Recreação, a partir de 01 de março de 2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de março de 2021.

Guarapuava, 26 de fevereiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8543/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Considerando que: 

A Saúde é um direito social (art. 6º da CF/1988), e direito de 
todos(as) e dever do Estado, garantido mediante políticas so-
ciais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 
196 da CF/1988);

Constitui direito básico do(a) consumidor(a) a proteção da vida, 
saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no 
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos 
ou nocivos, sujeitando o(a) fornecedor(a) de produtos ou servi-
ços que violar a norma às penalidades previstas na legislação 
consumerista (inciso l, do art. 60 da Lei Federal nº 8.078/1990 
- Código de Defesa do Consumidor);

Constitui crime, sancionado de acordo com o art. 329 do Códi-
go Penal, opor-se à execução de ato legal, mediante violência 
ou ameaça contra funcionário(a) competente para executá-lo 
ou a quem lhe esteja prestando auxílio;

Constitui crime, apenado de acordo com o art. 330 do Código 

Penal, desobedecer à ordem legal de funcionário(a) público(a);

O Decreto Legislativo nº 03/2020 da Assembleia Legislativa 
do Paraná que reconheceu o estado de calamidade pública no 
Município de Guarapuava;

O Decreto Estadual do Paraná nº 6983/2021, o qual será inte-
gralmente cumprido pelo Município de Guarapuava;

DECRETA

Art. 1º Determina, durante o período da zero hora do dia 27 de 
fevereiro de 2021 até às 5 (cinco) horas do dia 08 de março de 
2021, a suspensão do funcionamento dos serviços e ativida-
des não essenciais em todo o município de Guarapuava, como 
medida obrigatória de enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente da pandemia da COVID-19.

Art. 2º lnstitui o toque de recolher, no período das 20 horas até 
às 5 horas, diariamente, com restrição provisória de circulação 
em espaços e vias públicas.
§ 1º A medida prevista no caput deste artigo terá vigência a par-
tir da zero hora do dia 27 de fevereiro de 2021 até às 5 horas 
do dia 08 de março de 2021.
§ 2º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação 
de pessoas e veículos em razão de serviços e atividades es-
senciais, sendo entendidos como tais, todos aqueles definidos 
no art. 3º deste Decreto.

Art. 3º Para fins deste Decreto, são considerados serviços e 
atividades essenciais:
I - captação, tratamento e distribuição de água; 
II - assistência médica e hospitalar;
III - assistência veterinária;
IV - produção, distribuição e comercialização de medicamen-
tos para uso humano e veterinário e produtos odonto-médico-
-hospitalares, inclusive na modalidade de entrega delivery e 
similares;
V - produção, distribuição e comercialização de alimentos para 
consumo humano ou animal, lojas de conveniência e similares, 
ainda que localizados em rodovias;
a) veda o consumo nos estabelecimentos previstos no inciso 
V, ficando permitido o funcionamento apenas por meio das mo-
dalidades de retirada em balcão até às 20h (vinte horas) ou 
delivery.
VI - agropecuários para manter o abastecimento de insumos e 
alimentos necessários a manutenção da vida animal;
VII - funerários;
VIII - transporte coletivo, inclusive serviços de taxi e transporte 
remunerado privado individual de passageiros;
IX - fretamento para transporte de funcionários de empresas e 
industrias cuja atividade esteja autorizada ao funcionamento;
X - transporte de profissionais dos serviços essenciais a saúde 
e a coleta de lixo;
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XI - captação e tratamento de esgoto e lixo;
XII - telecomunicações; 
XIII  - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, 
equipamentos e materiais nucleares;
XIV - processamento de dados ligados a serviços essenciais; 
XV - imprensa;
XVI - segurança privada;
XVII - transporte e entrega de cargas em geral;
XVIII - serviço postal e o correio aéreo nacional;
XIX — controle de tráfego aéreo e navegação aérea;
XX — serviços de pagamento, de crédito e de saque e 
aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Ban-
co Central do Brasil, inclusive unidades lotéricas;
XXI - atividades médico-periciais relacionadas com a segurida-
de social, compreendidas no art. 194 da Constituição Federal;
XXII - atividades médico-periciais relacionadas com a caracte-
rização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial 
da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes 
multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconheci-
mento de direitos previstos em lei, em especial na Lei Federal 
n° 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência);
XXIII - outras prestações médico-periciais da carreira de Peri-
to Médico, indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade; 
XXIV - setores industrial e da construção civil, em geral; 
XXV - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, 
incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e 
a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de trans-
missão e distribuição de energia, além de produção, transporte 
e distribuição de gás natural;
XXVI – iluminação pública; 
XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comer-
cialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais 
derivados de petróleo;
XXVIII - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XXIX - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vege-
tais e de doença dos animais; 
XXX - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem 
animal e vegetal;
XXXI - vigilância agropecuária;
XXXII - produção e distribuição de numerário a população e 
manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financei-
ro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;
XXXIII - serviços de manutenção, assistência e comercializa-
ção de peças de veículo automotor terrestre ou bicicleta;
XXXIV - fiscalização do trabalho;
XXXV - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou si-
milares relacionadas com a pandemia de que trata este De-
creto;
XXXVI - atividades religiosas de qualquer natureza, obede-
cidas as determinações da Secretaria de Estado da Saúde - 
SESA e do Ministério da Saúde, ficando vedada a realização 
de missas, cultos ou congêneres, sendo permitidos apenas 
atendimentos individualizados que não gerem aglomeração;
XXXVII - produção, distribuição e comercialização de produtos 
de higiene pessoal e de ambientes;
XXXVIII - serviços de lavanderia hospitalar e industrial;
XXXIX - serviços de fisioterapia e terapia ocupacional, por re-
comendação médica e mediante agendamento prévio com os 
profissionais responsáveis.
§ 1º São consideradas essenciais as atividades acessórias, de 
suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia 
produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos serviços 
públicos e das atividades essenciais.
§ 2º Fica proibido o consumo de alimentos, bebidas, narguilé 

e afins em bares, pubs, lanchonetes, restaurantes, tabacarias 
e congêneres.
§ 3ª Fica vedada a abertura de praças de alimentação, ins-
taladas em shopping, galerias, mercados, supermercados, hi-
permercados, salvo na modalidade de comercialização para 
retirada em balcão até as 20 horas (vinte horas) ou delivery. 
Art. 4º Fica proibida a comercialização e consumo de bebidas 
alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo no período 
das 20 horas até às 5 horas, diariamente, estendendo-se a ve-
dação à quaisquer estabelecimentos comerciais.
Parágrafo único. A medida prevista no caput deste artigo terá 
vigência a partir da zero hora do dia 27 de fevereiro de 2021 até 
às 5 horas do dia 08 de março de 2021.
Art. 5º As aulas presenciais de qualquer natureza em institui-
ções de ensino, públicas ou privadas, ficam suspensas a partir 
da publicação deste Decreto. 
Art. 6º Fica vedada a realização de eventos, públicos ou priva-
dos em locais abertos ou fechados. 
Art. 7º O transporte coletivo somente poderá circular de segun-
da à sábado nos horários das 7h (sete horas) às 21h (horas). 
§ 1º Fica proibia a circulação do transporte coletivo aos domin-
gos. 
§ 2º Fica suspensa a gratuidade de idosos com idade entre 60 
(sessenta) até 65 (sessenta e cinco) anos.
§ 3º A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes poderá 
regulamentar o número de veículos do transporte coletivo, me-
diante interesse público.
Art. 8º Deverá ser considerada no âmbito dos outros Poderes, 
Órgãos ou Entidades autônomas, inclusive na iniciativa priva-
da, em regime de colaboração no enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública da pandemia da COVID-19, a adequa-
ção do expediente dos trabalhadores aos horários de restrição 
provisória de circulação definidos neste Decreto, e a prioriza-
ção da substituição do regime de trabalho presencial para o 
teletrabalho, quando possível, de modo a reduzir o número de 
pessoas transitando pela cidade ao mesmo tempo, evitando-se 
aglomerações no sistema de transporte, nas vias públicas e em 
outros locais.
Art. 9º A Administração direta e indireta do Município de Gua-
rapuava, ressalvados os serviços essenciais, não terá atendi-
mento ao público no período compreendido entre as zero hora 
do dia 27 de fevereiro de 2021 até às 5 (cinco) horas do dia 08 
de março de 2021.
Art. 10.  Os estabelecimentos classificados como essenciais 
deverão possuir, até a data da publicação do presente Decreto, 
alvará vigente e compatível com o ramo de atividade.
Art. 11.  Compete ao Grupo de Trabalho Fiscalização Covid 19, 
designado por Portaria do Município de Guarapuava, em coo-
peração com as forças de segurança do Estado do Paraná e do 
Governo Federal, a intensificação da fiscalização, para integral 
cumprimento das medidas previstas neste Decreto. 
Parágrafo único. Os servidores municipais, de qualquer setor, 
poderão ser convocados para auxiliar na fiscalização do cum-
primento das medidas estabelecidas nos Decretos e normas 
de enfrentamento à COVID-19.
Art. 12. Revoga as disposições contrárias ou que forem confli-
tantes com o presente Decreto.
Art. 13. Este Decreto entra em vigor às zero horas do dia 27 de 
fevereiro de 2021.

Guarapuava, 26 de fevereiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 278/2021
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 Designar os servidores abaixo relacionados, como res-
ponsáveis pela gestão e fiscalização, conforme disposto no 
Decreto nº 7445/2019, dos contratos e atas da Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura: 
I -Adenice Maria Machado, matrículas nº 14580-7 e 17344-4;
II -Adriana Paula Martins, matrícula nº 9741-1;
III -Ana Amélia Silveira dos Santos, matrícula nº 11737-4;
IV -Ana Maria Pereira da Cruz, matrículas nº 12234-3 e 14486-
0;
V -Ana Paula Amaral Anisieski, matrícula nº 17330-4;
VI -Ana Paula Werzel da Rocha, matrículas nº 11816-8 e 
12592-0;
VII -Andreia Haçul Turkot, matrícula nº 10187-7 e 12541-5;
VIII -Annelise Aparecida C. Oliveira, matrículas nº 15022-3 
16313-9;
IX -Débora de Ramos Voitena, matrículas nº 11805-2 e 12545-
8;
X -Denise Aparecida Nicolodi, matrícula nº 11781-1;
XI -Elisete Aparecida Brito Freire, matrícula nº 11586-0 e 
13914-9;
XII -Erika Leão dos Santos, matrícula nº 17324-0;
XIII -Erivelson Ortiz Conceição, matrícula nº 17323-1;
XIV -Fernandha França, matrícula nº 14598-0 e 16132-2;
XV -Gerson Anschau Poleze, matrícula nº 17968-0;
XVI -James Iochaki B. Ishimoto, matrículas nº 13924-6 e 
14640-4;
XVII -Jennifer Pereira Goes, matrícula nº 17380-0;
XVIII -Jessica Kiczevi, matrícula nº 16320-1;
XIX -Jocilene de Fátima Delgado Zanona, matrícula nº 16193-
4;
XX -Keila Regina Ortiz Rodrigues, matrículas nº 11688-2 e 
14669-2;
XXI -Leandro Cezar Traiano, matrícula nº 16099-7;
XXII -Leonides Ferreira da Silva, matrícula nº 8175-2;
XXIII - Luciane Chagas de Campos, matrículas nº 12698-5 e 
14578-5;
XXIV - Margarete Felski Chagas, matrícula nº 17766-0;
XXV - Maria Aparecida Turkiewicz, matrículas nº 11708-0 e 
17386-0;
XXVI - Maria Lucia Mendes dos Santos, matrícula nº 10510-4;
XXVII - Mariana Bastos, matrícula nº 11595-9;
XXVIII - Marla Claudine Backes Cebulski, matrícula nº 16475-
5;
XXIX - Nerli Ferreira Orides, matrícula nº 16950-1;
XXX - Ozimara Aparecida Pereira de Cristo, matrículas nº 
11571-1 e 17280-4;
XXXI - Patricia Mayer Rodrigues Bilek, matrícula nº 16244-2;
XXXII - Paula Caroline Mila, matrícula nº 13108-3;
XXXIII - Rejane C. Luz, matrículas nº 11637-8 e 17281-2;
XXXIV - Rodrigo Evaristo Prestes, matrícula nº 17539-0;
XXXV - Rosa Iatrino Kaminski, matrícula nº 8527-8;
XXXVI - Rosana Araújo M. Soares, matrícula nº 10311-0;
XXXVII -Rosane Capelário dos Santos, matrícula nº 11641-6;
XXXVIII -Scheyla Tatiana Franke, matrículas nº 13963-7 e 
16951-0;
XXXIX - Silmara Moreira Bueno, matrícula nº 12512-1;
XL -Suzana de Souza C. de Lima, matrículas nº 8242-2 e 
10295-4;

XLI -Tania Cristina Ferreira, matrícula nº 7813-1;
XLII - Tatieli Aparecida Zevirikoski, matrículas nº 12259-9 e 
13931-9;
XLIII - Valdirene Santos M. Fogaça, matrícula nº 17762-8;
XLIV - Yohana Rocha, matrícula nº 16994-3;
XLV - Alcione Taques de Lima, matrícula nº 14531-9;
XLVI - Fernando Caetano Maria, matrícula nº 17649-4;
XLVII - Laura Maria Iatskiu Vasconcelos, matrícula nº 13769-
3;
XLVIII - Meirelise Aparecida de Paula Faria Weyand, matrícu-
las nº 10499-0 e 11531-2;
XLIX - Rosenilda de Souza Ribeiro, matrícula nº 15001-0;
L -Sandra Mara Keche Antoniack, matrícula nº 5511-5 e 14639-
0;
LI -Simone Conrado, matrícula nº 16776-2.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria nº 248/2021.

Guarapuava, 25 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 279/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar o servidor Ranieri Zarowny, cargo de Analista 
de Sistemas, para compor a comissão de Processo Administra-
tivo Disciplinar, instaurado pela Portaria nº 096/2020 e alterado 
pela portaria 715/2020, em substituição da servidora Monica 
da Silva Tavares, cargo Psicóloga.

Art. 2º Está Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos legais a partir de 07 de janeiro 
de 2021.

Guarapuava, 25 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 280/2021
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 Designar os servidores responsáveis pela gestão e 
fiscalização, conforme disposto no Decreto nº 7445/2019, em 
decorrência da formulação contida na Requisição Preliminar 
nº 126/2021, emitida pela Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social, que tem por objeto a contratação 
de empresa especializada em fornecimento de vale transporte: 
I – Gestor:
a)Titular: Noemi Galarça, RG nº 5.306.721-2, CPF nº 
729.450.529-20, Cargo Atendente Social;
b)Suplente: Nilton Luiz Zaroski, RG nº 42688363, CPF nº 
588.116.729-53, Cargo Assistente Social;
II – Fiscal Administrativo: 
c)Titular: Rosa Aparecida Ramos Daniel, RG nº 66881202, 
CPF nº 025.523.189-08, Cargo Agente Social;
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d)Suplente: Silmara Aparecida Soares, RG nº 77451617, CPF 
nº 008.349.899-05, Cargo Agente Social.
III – Fiscal Técnico:
e)Titular: Cibeli Aparecida Tozzi Pereira, RG nº 68284520, CPF 
nº 029.285.989-95, Cargo Assistente Social;
f)Suplente: Cristiane Aparecida Dalposso, RG nº 66076172, 
CPF nº 023.954.919-85, Cargo Psicóloga.

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

Guarapuava, 25 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 281/2021
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 Designar os servidores abaixo relacionados, como res-
ponsáveis pela gestão dos contratos e atas, da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Recreação, conforme disposto no Decre-
to nº 7445/2019: 
I -Robson Prestes, RG nº 3.289.203-5, CPF nº 486.989.709-15;
II -Renata Cristina Freitas Brito Araujo, RG nº 5.345.815-7, 
CPF nº 927.023.849-00;
III -Fábio Roberto Lustosa, RG nº 3.735.438-4, CPF nº 
701.009.859-04.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados, como res-
ponsáveis pela fiscalização dos contratos e atas, da Secretaria 
Municipal de Esportes e Recreação, conforme disposto no De-
creto nº 7445/2019:
I -Felipe Kurhan, RG nº 9.321.571-0, CPF nº 019.970.239-03;
II -Amilton Roberto Silvério RG nº 3.495.179-9, CPF nº 
493.966.419-87;
III -Sérgio Leocádio Miranda, RG nº  3.147.981-9, CPF nº 
372.621.579-49.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 25 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 282/2021
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 Designar os servidores abaixo relacionados, como res-
ponsáveis para realização dos serviços de interesse da Admi-
nistração Municipal, junto aos Cartórios de Registro de Imóveis 
1º, 2º e 3º Ofício:
I - João Guilherme Camargo - CPF N° 109.003.749-00 - Secre-
taria Municipal de Habitação e Urbanismo;
II - Cícero Pedro Soldan - CPF N° 573.914.919-34 - Secretaria 
Municipal de Habitação e Urbanismo - CEPLUG;
III - Edson Pires Machado - CPF N° 956.659.869-68 – Secreta-
ria Municipal de Administração - SMAD.

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

revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 25 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 284/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar o servidor Paulo Sérgio Carvalho, cargo de 
Auxiliar de Desenhista, para compor a comissão de Processo 
Administrativo, instaurado pela Portaria nº 117/2021, em subs-
tituição da servidora Amanda Fernandes Monegato, cargo As-
sessora Jurídica.

Art. 2º Designar o servidor João Guilherme Camargo, cargo de 
Assessor A2, para compor a comissão de Processo Adminis-
trativo, instaurado pela Portaria nº 117/2021, em substituição 
da servidora Eleni de Castro Rodrigues, cargo Telefonista.

Art. 3º Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a partir de 24 de fevereiro de 
2021.

Guarapuava, 25 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 285/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, “b” da Lei Complementar nº 
120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, a servidora Ana Claudia 
Correia, matrícula nº 15101-7, Agente Comunitário de Saúde, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o 
período de 11/02/2021 a 17/02/2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 25 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 289/2021
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 Saúde, para dirigirem veículos leves 
oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em ra-
zão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades 
e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do 
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termo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de maio 
de 2021:
I -Adriano Ramos Saroa – Carteira de Habilitação nº 
03792819583;
II -Alexandre Ribas – Carteira de Habilitação nº 03845617939;
III -Sabina Curi – Carteira de Habilitação nº 04161155217.
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 26 de fevereiro 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 atuali-
zada.

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:

CONSELHOS
RESOLUÇÃO Nº 001 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

INSTITUI O COMITÊ DE INVESTIMENTOS
GUARAPUAVAPREV

O Conselho de Administração do GUARAPUAVAPREV – Ins-
tituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições privativas que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 2709, de 24 de setembro de 2012, 
anexo único, item 3 “b”, Decreto nº 8441, de 11 de janeiro de 
2021, e Decreto nº8511 de 18 de fevereiro de 2021:

RESOLVE

Art. 1º Instituir o Comitê de Investimentos – CIG, com atribui-
ções previstas no Decreto nº 2709/2012, que dispõe sobre a 

Criação do Comitê de Investimentos – CI, no âmbito do GUA-
RAPUAVAPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Pú-
blicos do Município de Guarapuava.

Art. 2º Para comporem este Comitê de Investimentos, ficam 
nomeados e designados os seguintes servidores:

VANDERLEY ROSA EDLING – Responsável Técnico
RAIMUNDO PEREIRA – Membro do Conselho Administrativo
ALDO LUIZ OPOLINSKI – Membro do Conselho Fiscal.

Art 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se a Resolução nº 001 de 27 de abril de 2018.

LUIZ AUGUSTO DE ABREU
Presidente do Conselho de Administração

RESOLUÇÃO Nº 002 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

DESIGNA GESTOR DE RECURSOS  
GUARAPUAVAPREV

O Conselho de Administração do GUARAPUAVAPREV – Ins-
tituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições privativas que lhe são 
conferidas pela LC 012 de 21 de dezembro de 2004, artigos 51, 
inc. I;  53 inc.II e IV; e 54 caput, ainda Decreto nº 8441, de 11 de 
janeiro de 2021, e Decreto nº8511 de 18 de fevereiro de 2021:

RESOLVE

Art. 1º Designar o responsável pela Gestão de Recursos Fi-
nanceiros no âmbito do GUARAPUAVAPREV - Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos do Município de Guarapuava.

Art. 2º Fica designado para realizar a Gestão de Recursos 
financeiros desta autarquia previdenciária, o senhor VANDER-
LEY ROSA EDLING para o biênio 2021/2022, conforme Ata nº 
01 de 25 de fevereiro de 2021.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ AUGUSTO DE ABREU
Presidente do Conselho de Administração

RESOLUÇÃO Nº 003 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021

DESIGNA SECRETÁRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO   

GUARAPUAVAPREV

O Conselho de Administração do GUARAPUAVAPREV – Ins-
tituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições privativas que lhe são 
conferidas pela LC 012 de 21 de dezembro de 2004, artigos 51, 
inc. I; 53 inc.II e IV; e 54 caput, ainda Decreto nº 8441, de 11 de 
janeiro de 2021, e Decreto nº8511 de 18 de fevereiro de 2021:

RESOLVE

Art. 1º Nomear o secretário do Conselho de Administração 
para o Biênio 2021/2022 no âmbito do GUARAPUAVAPREV - 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Guarapuava.
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FUNDAÇÃO PROTEGER

Art. 2º Fica nomeado como secretário do Conselho de Administração, o funcionário Vanderley Rosa Edling, matrícula 8682-7, 
assistente administrativo II, conforme Ata nº 01 de 25 de fevereiro de 2021.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ AUGUSTO DE ABREU
Presidente do Conselho de Administração
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
PORTARIA Nº 13/2021 

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

R E S O L V E: 

Art. 1º Determinar para o dia 26 de fevereiro de 2021 (26/02/2021), tendo em vista a execução de serviços de higienização e 
sanitização nas dependências internas, PONTO FACULTATIVO para o expediente deste Poder Legislativo.  
                                                                                                                        
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete da Presidência, em 25 de fevereiro de 2021.

João Carlos Gonçalves
Presidente
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