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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 03 de março de 2021
Veiculação: 03 de março de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2046

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8548/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina a Súmula Vinculante nº 33, bem 
como o que consta no processo nº 106/2019 de 10/10/2019,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição ao 
servidor Luiz Francisco Regiani Costa, matrícula nº 63371, 
ocupante do Cargo de Médico, Nível 30, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos 
de R$ 14.243,44 (quatorze mil e duzentos e quarenta e três 
reais e quarenta e quatro centavos), mensais e proporcionais 
ao tempo de contribuição.

Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da paridade.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8549/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o artigo 3º da Emenda Constitucional 
nº 47/2005. Artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional nº 
103/2019, bem como o que consta no processo nº 002/2021 
de 09/02/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição a 
servidora Marilene Ribas Foss, matrícula nº 51144, ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Enfermagem, Nível 24, lotada na Se-
cretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com pro-
ventos de R$ 3.093,29 (três mil e noventa e três reais e vinte e 
nove centavos), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8550/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a”, § 3º do artigo 12 da 
Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda 
Constitucional nº 103/2019, bem como o que consta no proces-
so nº 008/2021 de 12/02/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição a 
servidora Isoneia Tomacheski, matrícula nº 80861, ocupante 
do Cargo de Professor (a), Nível 18, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 3.102,10 (três mil cento e dois reais e dez 
centavos), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8551/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a”, § 3º do artigo 12 da 
Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda 
Constitucional nº 103/2019, bem como o que consta no proces-
so nº 009/2021 de 12/02/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Jussara de Fatima Abdala, matrícula nº 82066, ocu-
pante do Cargo de Professor (a), Nível 21, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
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proventos de R$ 3.393,80 (três mil trezentos e noventa e três 
reais e oitenta centavos), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8552/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a”, do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
010/2021 de 16/02/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Maria Lucia Batista, matrícula nº 51250, ocupante do 
Cargo de Professor (a), Nível 22, lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com pro-
ventos de R$ 3.588,83 (três mil quinhentos e oitenta e oito reais 
e oitenta e três centavos), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8553/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a”, do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
011/2021 de 17/02/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Maria Lucia Batista, matrícula nº 81299, ocupante do 
Cargo de Professor (a), Nível 21, lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com pro-
ventos de R$ 3.386,78 (três mil trezentos e oitenta e seis reais 
e setenta e oito centavos), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-

ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8554/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a”, do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
012/2021 de 07/02/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Elza Margarida de Oliveira, matrícula nº 96326, ocu-
pante do Cargo de Professor (a), Nível 18, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 3.188,96 (três mil cento e oitenta e oito reais e 
noventa e seis centavos), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8555/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a”, do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
014/2021 de 18/02/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Marines de Fatima Lauriano Castelini, matrícula nº 
80616, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 19, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Per-
manente, com proventos de R$ 3.164,15 (três mil cento e ses-
senta e quatro reais e quinze centavos), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8556/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a”, do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
015/2021 de 18/02/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Maria Natalina Haag Siqueira, matrícula nº 83305, 
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 19, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 3.256,96 (três mil duzentos e cinquenta 
e seis reais e noventa e seis centavos), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8557/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar 
Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional nº 
103/2019, bem como o que consta no processo nº 016/2021 
de 18/02/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Maria Janita Weschenfelder Todeschini, matrícula nº 
117498, ocupante do Cargo de Orientador (a) Educacional, Ní-
vel 16, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
do Quadro Permanente, com proventos de R$ 3.236,52 (três 
mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 
mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8558/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “b” do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do § 1º 
do art. 40 da CF/1988, com redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 41/2003 e majoração com fulcro no artigo 201, § 
2º da CF. Artigo 3º c/c artigo 36, inciso III da Emenda Consti-
tucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
003/2021 de 09/02/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo idade à servidora 
Diocelia da Aparecida dos Santos, matrícula nº 133906, ocu-
pante do Cargo de Servente de Limpeza (a), Nível 07, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 687,50 (seiscentos e oitenta e sete reais 
e cinquenta centavos), mensais e proporcionais ao tempo de 
contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da paridade.
Art. 3º Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos 
termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8559/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “b” do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do § 1º 
do art. 40 da CF/1988, com redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 41/2003 e majoração com fulcro no artigo 201, § 
2º da CF. Artigo 3º c/c artigo 36, inciso III da Emenda Consti-
tucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
007/2021 de 11/02/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo idade à servidora 
Ana Rita Candido Bayer, matrícula nº 134651, ocupante do 
Cargo de Servente de Limpeza (a), Nível 07, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanen-
te, com proventos de R$ 882,57 (oitocentos e oitenta e dois 
reais e cinquenta e sete centavos), mensais e proporcionais ao 
tempo de contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da paridade.
Art. 3º Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos 
termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8560/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso I, do artigo 7º e inciso I artigo 
15 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e c/c inciso I, 
§ 7º do artigo 40 da Constituição Federal, com redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e artigo 24 da Emenda 
Constitucional nº 103/2019, bem como o que consta no proces-
so nº 001/2021 de 20/01/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE ao Senhor Claudio 
de Paula Neves, inscrito no CPF nº 222.229.289-15, cônjuge 
da ex-servidora Arleia de Almeida Paula Neves, matrícula nº 
4273, a partir de 08 de dezembro de 2020.

Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia 
de R$ 1.762,40 (um mil setecentos e sessenta e dois reais e 
quarenta centavos) mensais, de natureza vitalícia.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8561/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o artigo 15 e artigo 8º da Lei Comple-
mentar Municipal nº 012/2004 e c/c inciso II, § 7º do artigo 40 
da Constituição Federal, com redação dada pelo artigo 1º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no 
processo nº 004/2021 de 10/02/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE ao Senhor Luiz Opa-
ta, inscrito no CPF nº 689.448.459-72, cônjuge da ex-servidora 
Marilene Fatima Gonçalves Opata, matrícula nº 123676, a par-
tir de 20 de agosto de 2020.
Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia 
de R$ 1.713,16 (um mil setecentos e treze reais e dezesseis 
centavos) mensais, de natureza vitalícia.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da paridade.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8562/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o artigo 15 e artigo 8º da Lei Com-
plementar Municipal nº 012/2004 e c/c inciso II, § 7º do artigo 
40 da Constituição Federal, com redação dada pelo artigo 1º 
da Emenda Constitucional nº 41/2003 e artigo 24 da Emenda 
Constitucional nº 103/2019, bem como o que consta no proces-
so nº 006/2021 de 11/02/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE a Senhora Iolanda 
Nogueira Manente, inscrita no CPF nº 883.023.779-53, cônju-
ge do ex-servidor Angelo Olavo Carvalho Manente, matrícula 
nº 4273, a partir de 25 de janeiro de 2021.

Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia 
de R$ 1.356,25 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais e 
vinte e cinco centavos) mensais, de natureza vitalícia.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8563/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o artigo 8º e artigo 15 da Lei Comple-
mentar Municipal nº 012/2004 e c/c inciso II, § 7º do artigo 40 
da Constituição Federal 1988, com redação dada pelo Art. 1º 
da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como atendendo 
o que consta no protocolado sob nº 005/2021 de 10/02/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder Pensão por Morte, a partir de 03 de fevereiro 
de 2021, da seguinte forma:
I – Elisangela Ribeiro da Cruz Barbosa, CPF nº 076.128.819-
85, cônjuge do ex-servidor Cezar Barbosa, matrícula nº 132039, 
com a proporção de 50% na quantia de R$ 753,97 (setecentos 
e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), de nature-
za vitalícia.
II – Emanuely da Cruz Barbosa, CPF nº 148.236.879-06, fi-
lha do ex-servidor Cezar Barbosa, matrícula nº 132039, com 
a proporção de 50% na quantia de R$ 753,97 (setecentos e 
cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), de natureza 
temporária, até atingir maior idade.

Parágrafo único. O valor da pensão será correspondente a 
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia 
de R$ 1.507,93 (um mil quinhentos e sete reais e noventa e 
três centavos) mensais.

Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a re-
visão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, 
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o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de 
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da 
PARIDADE.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8565/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
considerando o Processo nº 456487/2017 do Tribunal de Con-
tas do Estado do Paraná, bem como o Ofício nº 026/2021, emi-
tido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Guarapuava;

DECRETA

Art. 1º Altera o parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 
6027/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ......
Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quan-
tia de R$ 982,13 (novecentos e oitenta e dois reais e treze 
centavos) mensais, sendo 50% (cinquenta por cento) para o 
cônjuge, de natureza vitalícia e 50% (cinquenta por cento) para 
o filho, de natureza temporária.”

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

Guarapuava, 03 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8566/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Altera o cargo da Sra. Aline Remes de Camargo, de 
Assessor A2 para o cargo de Assessor A1, na Secretaria Muni-
cipal de Finanças, a partir de 27 de janeiro de 2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 27 de janeiro de 2021.

Guarapuava, 03 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8567/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º Retifica o inciso VI do art. 1º do Decreto nº 8537/2021, 
que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º.......

(...)
VI - Carlos Roberto Caetano, CPF nº 709.956.139-15, no cargo 
de Assessor A2, lotado na Secretaria Municipal de Administra-
ção, a partir de 22 de fevereiro de 2021.
(...)”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos legais a 22 de fevereiro de 2021, 
revogando o Decreto nº 8539/2021 e demais disposições con-
trárias.

Guarapuava, 03 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 286/2021
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 
Procuradoria Geral do Município, 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 
termo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de maio 
de 2021:
I -Abraham Virmond Haick – Carteira de Habilitação nº 
01026189089;
II - Aribelco Curi Junior – Carteira de Habilitação nº 
03879183140;
III -Divonei José da Costa – Carteira de Habilitação nº 
03323716502;
IV -Edener Bertão Tolentino – Carteira de Habilitação nº 
05264399467;
V - Gustavo Antonio Ferreira – Carteira de Habilitação nº 
04245923004;
VI -Juliane Kaminski de Oliveira – Carteira de Habilitação nº 
00883769300;
VII -Orides Negrello Neto – Carteira de Habilitação nº 
01800137472;
VIII -Ricardo Kaszevski – Carteira de Habilitação nº 
00455440128.
 
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 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:

PORTARIA Nº 290/2021
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 ao servidor Maycon Douglas Marcondes de 
Lima, Carteira de Habilitação nº 04716626273, lotado na Se-
cretaria Municipal de Finanças, para dirigir veículos leves ofi-
ciais do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão 
da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e 
atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do ter-
mo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de maio 
de 2021.

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:
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PORTARIA Nº 291/2021
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 Habitação e Urbanismo, para dirigirem 
veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventual-
mente, em razão da necessidade funcional exigida pelas res-
ponsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante 
assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade 
até 30 de junho de 2021:
I -Reginaldo Antonio Lopes – Carteira de Habilitação nº 
00372733062;
II - Jhony Ferreira – Carteira de Habilitação nº 05333088680.
 
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:

PORTARIA Nº 307/2021
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:
a)Tiago Bronoski, matrícula nº17.040-2, CPF:075.050.299-16 

RG:10.076.037-1, como Gestor Contratual;
b) Moises Elias Heuko, matrícula nº16.837-8 CPF:006.820.369-
19 RG:8029841-2, como Fiscal de Contrato;
Para o contrato decorrente do 1º termo de Apostilamento da 
ARP nº138/2020, da Secretaria Municipal de Viação, Obras e 
Serviços Urbanos, conforme disposto no Decreto nº 7545/2019.

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

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 308/2021
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:
a)Tiago Bronoski, matrícula nº17.040-2, CPF:075.050.299-16 
RG:10.076.037-1, como Gestor Contratual;
b)Moises Elias Heuko, matrícula nº16.837-8 CPF:006.820.369-
19 RG:8029841-2, como Fiscal de Contrato;
Para o contrato decorrente da Requisição Preliminar nº128/2021 
oriundo da ARP para aquisição de vigas e pranchas de euca-
lipto, pela Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços 
Urbanos, conforme disposto no Decreto nº 7545/2019.

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

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 309/2021
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 Paternidade, ao servidor Eziquiel 
Matias de Lima, matrícula nº 18622-8, Auxiliar de Saúde Bucal, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o 
período de 22/02/2021 a 03/03/2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria nº303/2021 e as disposições contrarias, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 02 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 311/2021
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, para com-
por Comissão para Aplicação e Material Fresado DER, junto 
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a Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos:
a)Flavio Carlos Veras Junior, matrícula nº19.027-6;
b) Jose Elias Sydor, matrícula nº16.058-0;
c)Rafael Kot, matrícula nº5.196-6.

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

Guarapuava, 03 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 323/2021
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 à servidora Cibeli Aparecida Tozzi Pereira, 
Carteira de Habilitação nº 04861924361, lotada na Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para dirigir 
veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventual-
mente, em razão da necessidade funcional exigida pelas res-
ponsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante 
assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade 
até 30 de junho de 2021.

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

Guarapuava, 03 de março 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:

PORTARIA Nº 324/2021
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 fis-
calização, conforme disposto no Decreto nº 7545/2019, em de-
corrência da formulação contida na Requisição Preliminar nº 
136/2021, emitida pela Secretaria Municipal de Viação, Obras 
e Serviços Urbanos, que tem por objeto a Contratação de Em-
presa para fornecimento de Peças e Prestação dos Serviços 
de Manutenção Preventiva e Corretiva Máquinas e Veículos 
Pesados: 
I – Gestor: Tiago Bronoski, RG nº 10.076.037-1, CPF nº 
075.050.299-16;
II – Fiscal: Valéria S. Gavanski Silva, RG nº 9902311-2, CPF nº 
060.853.149-90.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 325/2021
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 fis-
calização, conforme disposto no Decreto nº 7545/2019, em de-
corrência da formulação contida na Requisição Preliminar nº 
415/2020, emitida pela Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, que tem por objeto a Aquisição de ca-
deira de escritório giratório anatômica, através da deliberação 
nº 067/2019 - CEAS/PR - Aprimora CRAS: 
I – Gestor:
a)Titular: Lucimari dos Santos  RG nº 10.021.191-2 CPF nº 
060.584.559-01, Assessor A2, em substituição da servidora 
Andreia Turkot, cargo Professor (a);
b)Suplente: Cibeli Aparecida Tozzi, RG nº 68284520, CPF nº 
029.285.989-95, cargo: Assistente Social;
II – Fiscal Técnico: 
a)Titular: Ana Paula Moliani, portadora do CPF nº 004.465.689-
02 e RG nº 6.367.127-4, cargo: Assessor A1, em substituição 
da servidora Jennifer Pereira Góes, cargo: Assistente Adminis-
trativo II;
b)Suplente: Valdir Rodrigo da Rossa, CPF 004.967.949-06, RG 
7.656.476-0, cargo: Assistente Social;
III – Fiscal Administrativo:
a)Titular: Rosa Aparecida Ramos Daniel, RG nº 6.688.120-2, 
CPF nº 025.523.189-08, cargo: Agente Social;
b)Suplente: Elenita Luiza Lodi, RG nº 9.812.229-0, CPF nº 
071.310.099-03, cargo: Psicóloga.

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

Guarapuava, 03 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 326/2021
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 7545/2019, em 
decorrência do Processo Administrativo Licitatório nº 624/2021 
– Contrato LHC, emitida pela Secretaria Municipal de Viação, 
Obras e Serviços Urbanos, que tem por objeto Contratação de 
Empresa de Reforma nos Ginásios: 
I – Gestor: Eng. José Elias Sydor, CREA 64.902/D, CPF nº 
748.773.729-20 RG nº 6076328-3;
II – Fiscal: Eng. Eleane Aparecida Bischof Keche, CPF nº 
614.884.459-15 RG nº 1891655-0, CREA-PR 16047/D.

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

Guarapuava, 03 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 328/2021
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 as servidoras abaixo relacionadas, sob a pre-
sidência da primeira, para compor a comissão de revisão do 
Processo Administrativo Disciplinar, na forma do Art. 255 e se-
guinte da Lei Complementar Municipal nº 120/2021, do decreto 
nº 8300/2020, da Sra. Elenir Maria Bayer Barbosa, por infrin-
gir o inciso IV do art. 205 da Lei Complementar nº 120/2020, 
assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa:
I -Ana Paula Werzel da Rocha – Cargo: Professor (a); 
II -Elenita Luiza Lodi - Cargo: Psicólogo (a);
III -Claudia Cunico Conrado Locatelli – cargo: Fonoaudiólogo 
(a).

Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir des-
ta data, para apresentação do relatório final. 

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

Guarapuava, 03 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

SURG
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu diretor administrativo, torna público que reali-
zará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2021
DATA: 11/03/2021                                 
HORÁRIO: 14h00m
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 

de locação, coleta e descarte de caçamba de entulhos no mu-
nicípio de Guarapuava.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
SUPORTE LEGAL: Regulamento Interno de Licitações, 
Contratos e Convênios da SURG, em conformidade com as 
disposições da Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Federal nº 
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Munici-
pal nº 1.168/2006 e 1.447/2007.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações 
da SURG, na rua Afonso Botelho, nº 63, bairro Trianon, CEP 
85.012-030, em Guarapuava, Estado do Paraná; 
INFORMAÇÕES: Telefone: (0xx42) 3630-0500 - e-mail: juridi-
co@surg.com.br.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos pelo site: http://surg.com.br/surg/ no Menu Licitações, 
em Licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF). 
Guarapuava - PR, 03 de março de 2021. 

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Admi-
nistrativo da SURG.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
Ref. Pregão Presencial Nº 07/2021
O Pregoeiro Oficial da SURG – Companhia de Serviços de Ur-
banização de Guarapuava, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que o Pregão Presencial n° 007/2021, desti-
nado ao Registro de preços para contratação de empresa para 
fornecimento e instalação de vidros, com DATA DE ABERTURA 
dia 24/02/2021, resultou DESERTO, pela ausência de interes-
sados na licitação.  Guarapuava, 24 de fevereiro de 2021.  

PAULO CEZAR TRACZ 0 Pregoeiro Oficial da SURG

CONSELHOS
Resolução nº 001/2021

Súmula: Aprovar na sua totalidade a prestação de contas do 
repasse do recurso pontual, Incentivo Garantia de Direitos da 
Pessoa Idosa/FIPAR – Deliberação 001/2017, referente ao se-
gundo semestre do ano de  2019 – julho à dezembro.
 
O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, no uso de suas 
atribuições legais, previstas na lei nº 1359/2004 de 02 de julho 
de 2004, e conforme a deliberação da reunião ordinária realiza-
da no dia 02 de março de 2020, ata nº 02/2021.

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar na sua totalidade a prestação de contas do 
repasse do recurso pontual, Incentivo Garantia de Direitos da 
Pessoa Idosa/FIPAR – Deliberação 001/2017, referente ao se-
gundo semestre do ano de 2019 – julho à dezembro.
Art. 2º - Aprovar a justificativa do motivo do saldo estar maior 
ou igual a 50% do recurso recebido, tendo em vista, que os 
itens do plano de ação, aprovados por esse conselho se en-
contravam  em trâmites licitatórios.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 02 de março de 2021.

Rozilda de Cacia Lemes do Nascimento
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 

- CMDI
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA

DECRETO No 57/2021  
                           

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 OSMARIO RODRIGUES FERREIRA 
FILHO, portador da RG nº. 6025613-6 e CPF 830.560.419-53, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete 
Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo 
II da LC 61/2016, lotado no gabinete do Ver. Valdemar dos San-
tos a partir desta data. 
  
Art. 2º  O cargo de Assessor de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Desempenhar funções internas e ex-
ternas, segundo diretrizes e orientação superior do vereador 
responsável ou superior; minutar projetos de lei, resoluções, 
emendas parlamentares e as respectivas justificativas, enca-
minhando os mesmos ao Departamento legislativo para a cor-
reta formatação e inserção nos sistemas legislativos, visando 
a tramitação legal; executar trabalhos de redação e resumo de 
acompanhamento de reuniões e comissões; auxiliar na reali-
zação de pesquisas, estudos e elaboração de informações de 
interesse do Gabinete; elaborar pedidos de informação e res-
pectivas repostas, colaborar na organização de audiências pú-
blicas ou reuniões que devam ser promovidas pelo Vereador; 
auxiliar nos processos legislativos de interesse e autoria do 
gabinete, tais como requerimentos, projetos de leis, correspon-

Resolução nº 002/2021

Súmula: Aprovar na sua totalidade a prestação de contas do 
repasse do recurso pontual, Incentivo Garantia de Direitos da 
Pessoa Idosa/FIPAR – Deliberação 001/2017, referente ao pri-
meiro  semestre do ano de  2020 – janeiro à junho.
 
O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, no uso de suas 
atribuições legais, previstas na lei nº 1359/2004 de 02 de julho 
de 2004, e conforme a deliberação da reunião ordinária realiza-
da no dia 02 de março de 2020, ata nº 02/2021.

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar na sua totalidade a prestação de contas do 
repasse do recurso pontual, Incentivo Garantia de Direitos da 
Pessoa Idosa/FIPAR – Deliberação 001/2017, referente ao pri-
meiro semestre do ano de 2020 – janeiro à junho.

Art. 2º - Aprovar a justificativa do motivo do saldo estar maior 
ou igual a 50% do recurso recebido, tendo em vista, que os 
itens do plano de ação, aprovados por esse conselho se en-
contravam  em trâmites licitatórios.

 Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 02 de março de 2021.

Rozilda de Cacia Lemes do Nascimento
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 

- CMDI

dências, atendimento ao público, e outras funções correlatas 
de assessoramento, entre outras, desempenhar funções inter-
nas e externas, seguindo orientação superior; efetuar serviços 
de recepção no gabinete da presidência; redação, digitação, 
organização de arquivos , indicações e pedidos do presidente 
na qualidade de vereador; expedir convites e anotar todas as 
providências necessárias ao assessoramento formal do parla-
mentar; promover o registro de nome e endereço completo de 
autoridades, lideranças e cidadãos de interesse do vereador.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 01 de março de 
2021, (01/03/2021), revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 28 de fevereiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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