
28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  1

BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 04 de março de 2021
Veiculação: 04 de março de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2047

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8520/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
municipal nº 2035 de 2012,

DECRETA
 
Art. 1º Autorizar a disposição funcional parcial da servidora Va-
nessa Regina Catani do Valle, matrícula nº 17824-1, Nutricio-
nista, da Secretaria Municipal de Saúde, para prestar serviços 
junto a Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infân-
cia - Fundação Proteger, a contar do dia 03 de janeiro de 2021 
até 03 de janeiro de 2023, com ônus para o órgão de origem, 
de acordo com termo de convênio 03/2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 03 de janeiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8521/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
municipal nº 2035 de 2012,

DECRETA
 
Art. 1º Autorizar a disposição funcional da servidora Carla Sil-
veira Batista Lauer, matrícula nº 17011-9, cargo Psicólogo (a), 
para prestar serviço junto a Fundação de Proteção Especial da 
Juventude – Fundação Proteger, no período de 06/01/2021 a 
06/01/2023, em regime de permuta com a servidora Deise Tei-
xeira Land, cargo Psicólogo (a), matrícula nº 14346, com ônus 
para os órgãos de origem, de acordo com termo de convênio 
06/2021,

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 06 de janeiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8522/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
municipal nº 2035 de 2012,

DECRETA
 
Art. 1º Autorizar a disposição funcional do servidor Alexandre 
Machado Becher, matrícula nº 1448-6, Oficial Administrativo, 

da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância 
– Fundação Proteger, para prestar serviços junto ao GUARA-
PUAVAPREV, a contar do dia 11 de fevereiro de 2021 até 11 de 
fevereiro de 2023, com ônus para o órgão de origem, de acordo 
com termo de convênio 07/2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 11 de fevereiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8547/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Nomear em virtude de habilitação em Concurso Público, 
de acordo com o que dispõe o Art. 37, inciso II, da Constituição 
Federal de 1988, c/c o inciso I, do Art. 6º, da Lei Complementar 
Municipal nº 120, de 18 de março de 2020, conforme segue:

 I – A partir de 19 de março de 2021.
Cargo: ENGENHEIRO QUÍMICO
CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
TIAGO FERREIRA 1º

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 19 de março de 2021.

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8564/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei, 

DECRETA

Art. 1º Fica determinado que os processos licitatórios, proces-
sos de dispensa e processos de inexigibilidade já formalizados 
ou em trâmite junto à Secretaria Municipal de Saúde, passarão 
a ser realizados pelos Departamentos de Compras e Licitações 
e Contratos, vinculados à Secretaria Municipal de Administra-
ção, a partir de 1º de março de 2021.
§ 1º Os atos já realizados, até a data prevista no caput, são 
de inteira responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
§ 2º Os Departamentos de Compras e de Licitações e Con-
tratos poderão solicitar a correção de atos já realizados, bem 
como eventuais esclarecimentos pertinentes para a correta tra-
mitação dos processos.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de março de 2021, revogando 
o Decreto nº 8504/2021 e as disposições em contrárias.

Guarapuava, 02 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8569/2021
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DECRETO Nº 8571/2021
Declara de utilidade pública. Para fins de servidão administrativa, área abaixo discriminada e estabelece outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - PR, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto nos 
artigos 2º, 5º, alíneas “e” e “h” e 6º, do Decreto Lei Federal nº 3.365/1941, com as alterações da Lei nº 2.786/1956, em conso-
nância com o Contrato de Concessão para Exploração de Serviços Públicos de Esgotamento Sanitário,

DECRETA

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de constituição de servidão amigável ou judicial pela Companhia de Sanea-
mento do Paraná - SANEPAR, a área de terra abaixo descrita, bem como as benfeitorias que possam sobre ela existir, com fulcro 
nos artigos 2º, 5º, “e” e “h” e 6º, do Decreto-Lei nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956:
I – Área: 1.015,08m² - Proprietário: André Emydio Michelon e Dionei Luiz Alves, ou a quem de direito pertencer - Situação: No lote 
de terreno urbano, situado no lugar denominado “Boqueirão”, Município de Guarapuava, com a área total de 49.000,00m², confor-
me consta da matrícula nº 24.861 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Guarapuava (PR), uma área de 1.015,08m², 
destinada a faixa de servidão de passagem de rede coletora de esgoto, com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição pelo eixo 
da faixa de servidão de passagem no vértice A, de coordenadas N 7188640.839 e E 452544.916, deste, segue com o azimute de 
242°19'04" e percorre 15.26m, até o vértice PV01, de coordenadas N 7188633.751 e E 452531.405 deste, segue com o azimute 
de 180°09'34" e percorre 23.79m, até o vértice PV02, de coordenadas N 7188609.964 e E 452531.339 deste, segue com o azi-
mute de 245°56'33" e percorre 14.90m, até o vértice PV03, de coordenadas N 7188603.890 e E 452517.735 deste, segue com 
o azimute de 243°45'26" e percorre 60.26m , até o vértice PV04, de coordenadas N 7188577.245 e E 452463.685 deste, segue 
com o azimute de 272°31'16" e percorre 39.70m, até o vértice PV05, de coordenadas N 7188578.991 e E 452424.027 deste, se-
gue com o azimute de 255°32'07" e percorre 37.79m, até o vértice PV06, de coordenadas N 7188569.551 e E 452387.434 deste, 
segue com o azimute de 264°39'29" e percorre 22.80m, até o vértice PV07, de coordenadas N 7188567.429 e E 452364.734 des-
te, segue com o azimute de 266°36'31" e percorre 42.99m, até o vértice PV08, de coordenadas N 7188564.886 e E 452321.820 
deste, segue com o azimute de 268°29'04" e percorre 49.13m, até o vértice B, de coordenadas N 7188563.586 e E 452272.709. 
Do vértice D, de coordenadas N 7188702.832 e E 452329.051, segue com o azimute de 103°18'26" e percorre 6.25m, até o vér-
tice PV11, de coordenadas N 7188701.394 e E 452335.130 deste, segue com o azimute de 174°57'08" e percorre 43.27m, até 
o vértice PV10, de coordenadas N 7188658.297 e E 452338.937 deste, segue com o azimute de 190°49'40" e percorre 36.49m, 
até o vértice PV09, de coordenadas N 7188622.452 e E 452332.082 deste, segue com o azimute de 190°06'26" e percorre 
58.47m, até o vértice PV08, de coordenadas N 7188564.886 e E 452321.820. Do vértice C, de coordenadas N 7188513.950 e 
E 452346.128, segue com o azimute de 334°29'17" e percorre 56.44m, até o vértice PV08, de coordenadas N 7188564.886 e E 
452321.820. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 51 WGr, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM e definem o eixo de uma faixa de 2,00m de 
largura.

Art. 2º A área a que se refere o artigo anterior, destina-se à instituição de servidão administrativa ou judicial de Rede Coletora de 
Esgoto no Município de Guarapuava – PR.

Art. 3º Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais 
necessários para as efetivações das desapropriações /servidões administrativas ou judiciais nas áreas descritas no artigo 1º 
deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 4º Fica reconhecida a conveniência das constituições das desapropriações/servidões administrativas em favor da Compa-
nhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, para os fins indicados, o qual compreende o direito atribuído à Empresa de praticar 
todos os atos de execução e manutenção das áreas descritas no artigo 1º deste Decreto

Art. 5º O proprietário da área atingida pelo ônus da servidão administrativa limitará o uso e gozo da mesma ao que for compa-
tível com a existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, da prática, dentro da referida área, de quaisquer atos que 
causem danos à mesma, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas, usar 
explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 6º A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que se 
refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 e suas alterações.

Art. 7º O ônus decorrente das desapropriações/servidões administrativas ou judiciais das áreas a que se referem o artigo 1º 
deste Decreto, ficarão exclusivamente por conta da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.

Art. 8º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 04 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8572/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
27, inciso IX, da Constituição do Estado do Paraná e a Lei Municipal nº 1980/2011, considerando o memorando nº 6.066/2021 – 
Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, 

Considerando a necessidade do Município em atender com prioridade ao aumento da demanda da área de políticas  públicas 
para mulheres em decorrência da Pandemia ocasionada pela COVID-19;

Considerando as demandas apresentadas, resultante do aumento considerável dos índices de violência doméstica em 12,8%, 
constatado no primeiro quadrimestre de 2020, quando comparado com o mesmo período de 2019, em decorrência da situação 
de calamidade pública e medidas de enfrentamento, em razão da Pandemia da COVID-19.

Considerando as medidas municipais de enfrentamento à COVID/2019, bem como o ofício nº 025/2021, encaminhado para As-
sembleia Legislativa do Estado do Paraná, solicitando o reconhecimento da Prorrogação por 180 (cento e oitenta dias) do estado 
de calamidade pública no município de Guarapuava, conforme Decreto Municipal nº 8480/2021, para fins do que dispõe o caput 
e os incisos I e II do art. 65, da lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nos termos do Decreto municipal nº 8480/2021; 

DECRETA

Art. 1º Comunicar a empregada Thatiany Camargo Lins Tonato, regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, ad-
mitida por prazo determinado por meio de Processo Seletivo Simplificado – PSS para a função de Psicóloga, que por parte do 
empregador, terá seu contrato de trabalho prorrogado por mais 06 (seis) meses, contando-se a partir do dia 14 de março de 2021 
até 13 de setembro de 2021, salvo se manifestar por escrito o seu desinteresse.

Art. 2º Comunicar a empregada Liliane Lacerda Fleurim, regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, admitida 
por prazo determinado por meio de Processo Seletivo Simplificado – PSS para a função de Assistente Social, que por parte do 
empregador, terá seu contrato de trabalho prorrogado por mais 06 (seis) meses, contando-se a partir do dia 25 de março de 2021 
até 24 de setembro de 2021, salvo se manifestar por escrito o seu desinteresse.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 04 de março de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8573/2021
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 Wagner Henrique dos Santos, inscrito no CPF/MF nº 100.135.529-61, para exercer o cargo em comis-
são de Assessor Jurídico, junto a Procuradoria Geral do Município, a partir de 05 de março de 2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 05 de março de 2021.

Guarapuava, 04 de março de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 258/2021
O PREFEITO 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 Conceder gratificação por dedicação exclusiva, com fun-
damento no §2º do art. 92 da Lei Complementar nº 120/2020, 
para o servidor Bryan Pablo Fogaça de Souza Dengo, matrí-
cula nº 18880-8, lotado no Controle Interno, a partir de 01 de 
fevereiro de 2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de fevereiro de 2021, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 23 de fevereiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 259/2021
O PREFEITO 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 Revogar o art. 2º da Portaria nº 194/2021 e excluir a 
gratificação por tempo integral, a partir de 01 de fevereiro de 
2021. 

Art. 2º Conceder gratificação por encargo especial com fun-
damentação no artigo 78, inciso V da Lei Complementar nº 
120/2020, para a servidora Cristina Guerra Daniel, matrícula nº 
11536-3, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra, a partir de 01 de fevereiro de 2021. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de fevereiro de 2021, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 23 de fevereiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 260/2021
O PREFEITO 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 Conceder gratificação de deslocamento, com funda-
mento no art. 102 da Lei Complementar Municipal nº 120/2020, 
aos servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde:
I -  Ana Carolina Ferreira Barbosa, matrícula nº 17165-4, pres-
tando serviço na unidade de saúde Entre Rios, a partir de 
01/01/2021, com pagamento 5 (cinco) dias por semana;
II -  Daniele Horst de Bastos, matrícula nº 13486-4, prestando 
serviço na unidade de saúde Entre Rios, a partir de 01/01/2021, 
com pagamento 5 (cinco) dias por semana;
III - Elisangela Miranda Garcia, matrícula nº 14949-7, pres-
tando serviço na unidade de saúde Entre Rios, a partir de 

01/01/2021, com pagamento 5 (cinco) dias por semana;
IV - Jessica Brenda Bronze Ferreira, matrícula nº 18920-0, 
prestando serviço na unidade de saúde Guará, a partir de 
01/01/2021, com pagamento 5 (cinco) dias por semana;
V - Selma Aparecida Pereira de Almeida, matrícula nº 12649-7, 
prestado serviço na unidade de saúde Entre Rios, a partir de 
09/02/2021, com pagamento 5 (cinco) dias por semana.

Art. 2º Conceder gratificação de deslocamento, com funda-
mento no parágrafo único do art. 102 da Lei Complementar 
Municipal nº 120/2020, ao servidor Yurian Dopazo Hernandez, 
matrícula nº 18815-8, prestando serviço nas unidades de saú-
de do interior, a partir de 01 de janeiro de 2021, com pagamen-
to proporcional 2 (dois) dias por semana.

Art. 3º Conceder gratificação de deslocamento, com funda-
mento no parágrafo único do art. 102 da Lei Complementar 
Municipal nº 120/2020, ao servidor Flavio Henrique Gonçalves, 
matrícula nº 18698-8, prestando serviço na unidade de saúde 
de Entre Rios, até dia 09 de fevereiro de 2021, com pagamento 
proporcional de 9 (dias) dias.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a data de cada inclusão.

Guarapuava, 23 de fevereiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 261/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

Considerando o Protocolo nº 8.583/2020; 
Considerando o Parecer Jurídico nº 153/2021;
Considerando o §7º, do Art. 12 da Lei Complementar Municipal 
nº 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder abono de permanência para servidora Maria 
Lucia Batista, inscrita no CPF/MF sob nº 601.258.379-68, ocu-
pante do cargo de Professora, matrículas nº 51250 e 81299, 
pertencente ao quadro da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, com pagamento retroativo à data de 10 de dezem-
bro de 2020, conforme requerimento constante no protocolo 
8.583/2020.

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

Guarapuava, 23 de fevereiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 265/2021
O PREFEITO 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 a servidora Thatiany Camargo Lins Tonatto, 
matrícula 189537, para exercer a função de Diretora do Depar-
tamento do CRAM, lotada na Secretaria de Políticas Públicas 
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para Mulheres, no período de 03 a 12 de fevereiro de 2021, em 
substituição ao período de férias da servidora Thalyta Forquim 
Buco, matrícula nº 164348. 

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

Guarapuava, 23 de fevereiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 272/2021
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 os servidores abaixo relacionados, sob a pre-
sidência da primeira, para compor a comissão de Sindicância 
Processante, tendo chegado ao conhecimento desta Autorida-
de Pública, denúncia encaminhada pelo Ministério Público - 7º 
Promotoria de Justiça de Guarapuava/PR, através do Protoco-
lo nº. 2.671/2021, para apurar supostas irregularidades previs-
tas na Lei Complementar Municipal 120/2020 – Estatuto dos 
Servidores Público do Município de Guarapuava cometida por 
Servidor Público Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde, 
estando sujeito a uma das penalidades previstas do Diploma 
legal citado, assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa: 
I - Tatiana Xavier – Cargo: Secretária Escolar;
II - Juliana de Fátima Mores – Cargo: Assistente Administrativo 
II;
III - Helisoéllen Maria Pugsleiy – Cargo: Assistente Administra-
tivo II.

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, 24 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

REPUBLICAÇÃO 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 7545/2019, 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
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PORTARIA Nº 306/2021
O PREFEITO 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 Conceder gratificação por tempo integral, com funda-
mento no § 1º do art. 92 da Lei Complementar nº 120/2020, 
para a servidora  Josilda da Conceição Novacoski da Silva, 
matrícula nº 13.723-5, lotada na Ouvidoria Geral do Município, 
a partir de 04 de janeiro de 2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 04 de janeiro de 2021, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 01 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 310/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a pre-
sidência do primeiro, para compor a Comissão Especial de 
Chamamento para Credenciamento de empresas para proces-
samento de pagamento de tributos municipais por meio de car-
tão de crédito e débito:
I –  Matheus Augusto Frighetto, matrícula nº 189944;
II – Luiz Carlos dos Santos, matrícula nº 160466;
III – João Adeilson de Siqueira Ferreira, matrícula nº 140333
IV – Carlos Marcelo Kalberda, matrículas nº 101923 e 169404;
V – Doraci Senger Luy, matrícula nº 117838.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 5 de fevereiro de 2021, revogando a 
Portaria nº 157/2021 e as disposições em contrário.

Guarapuava, 02 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 313/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 140, Lei Complementar nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder dispensa de parte da jornada de trabalho por 
01 (um) ano, ao servidor Jorge Luiz Marques Albach, matrícula 
nº 17.071-2, cargo de Enfermeiro, lotado na Secretaria Munici-
pal de Saúde, a partir de 23 de fevereiro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 23 de fevereiro de 2021.

Guarapuava, 03 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 315/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 140, Lei Complementar nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder dispensa de parte da jornada de trabalho por 
01 (um) ano, à servidora Silmone Aparecida Hortmann Brau-
tigam, matrícula nº 15.184-0, cargo de Professora, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 23 de 
fevereiro de 2021, no período da manhã.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 23 de fevereiro de 2021.

Guarapuava, 03 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 317/2021
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 Liliam de Fati-
ma Boquai Camargo, matrícula nº 16206-0, Professora, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreenden-
do o período de 24/02/2021 a 02/03/2021.

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

Guarapuava, 03 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 319/2021
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 Elizethe Apare-
cida da Silva, matrícula nº 12263-7, Supervisora Pedagógica, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 24/02/2021 a 02/03/2021.

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

Guarapuava, 03 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 320/2021
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 Elizandra Ni-
chele, matrícula nº 17653-2, Professora de Educação Física, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 23/02/2021 a 24/02/2021.

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

Guarapuava, 03 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 321/2021
O PREFEITO 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 Conceder gratificação de deslocamento, com funda-
mento no art. 102 da Lei Complementar Municipal nº 120/2020, 
para a servidora Angela Maria Fogaça de Oliveira, matrícula 
nº 17668-0, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
prestando serviços na Escola Municipal Sofia Horst, a partir de 
03 de fevereiro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 03 de fevereiro de 2021.

Guarapuava, 03 de março de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 322/2021
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 Izabel Lopes, 
matrícula nº 11612-2, Professora, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
21/02/2021 a 27/02/2021.

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

Guarapuava, 03 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 331/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo parágrafo único, do Art. 134 da Lei 
Complementar 120/2020 – Estatuto dos Servidores Municipais,

R E S O L V E
 
Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora pública municipal, 
Sra. Rubya Nayara Vandresen Schiroff, matrícula nº 17878-0, 
cargo Educador (a) Infantil, concedendo licença não remunera-
da por motivo de afastamento do cônjuge, pelo período de 02 
(dois) anos, a partir de 10 de março de 2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 10 de março de 2021.
 
Guarapuava, 03 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Art. 32, caput, Lei Federal nº 13.019/2014

1. CONSIDERANDO-SE o regramento jurídico estatuído pela 
Lei Federal nº 13019/2014, a qual “estabelece o regime jurídico 
das parcerias entre a administração pública e as organizações 
da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, 
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de 
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de coope-
ração; define diretrizes para a política de fomento, de colabo-
ração e de cooperação com organizações da sociedade civil”;

2. CONSIDERANDO-SE a proposta apresentada pela entida-
de filantrópica HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE 
PAULO (“HSVP”), declarada como de Utilidade Pública pelo 
Decreto Federal nº 73.729/74 e pela Lei Municipal nº 499/67;

3. CONSIDERANDO-SE que o HSVP é entidade que possui 
autorização para realização de serviços de saúde no ramo da 
Oncologia, de acordo com a Portaria nº 1167/2017 do Ministé-
rio da Saúde/Secretaria de Atenção à Saúde, a qual estipula in 
verbis: “Reabilita o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, 
localizado em Guarapuava/PR como Unidade de Assistência 
de Alta Complexidade em Oncologia- UNACON”;

4. CONSIDERANDO-SE a Certificação do HSVP que atua 
como “Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), 
pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo 
de 60%, com prazo até 13/12/2021”, com base na Portaria nº 
26/2019 do Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção à Saú-
de;

5. CONSIDERANDO-SE que a capacidade atual de atendi-
mento do hospital é de 1.800 (um mil e oitocentas) consultas/
mês, nos 03 (três) ambulatórios de atendimento, ofertando os 
serviços de oncologia por meio de equipe multidisciplinar, com 
atendimento nas especialidades de:
(i) cancerologia clínica; 
(ii) cancerologia cirúrgica; 
(iii) hematologia; 
(iv) ginecologia; 
(v) dermatologia; 
(vi) urologia; 
(vii) neurologia; 
(viii) cirurgia plástica; 
(ix) cuidados paliativos; 
(x) oncologia diagnóstica; 
(xi) apoio aos demais serviços hospitalares em geral; 
(xii) Pronto-Socorro 24 (vinte e quatro) horas;

6. CONSIDERANDO-SE que, através da aquisição e instala-
ção de elevadores e geradores que constitui o objeto da pre-
sente Parceria, a unidade hospitalar será equipada garantindo 
acessibilidade a todo o prédio do Cancer Center e sustentabili-
dade elétrica a todos os novos equipamentos que estão sendo 
adquiridos para o CDI, o que se faz necessário para dar con-
tinuidade ao serviço oferecido pela oncologia do Hospital São 
Vicente;

7. CONSIDERANDO-SE que no HSVP, em sua atual infraes-
trutura, os atendimentos ambulatoriais e procedimentos de qui-
mioterapia ultrapassam 1.000 (um mil) atendimento/mês; além 

de 90 (noventa) cirurgias/ano de alta complexidade; 2.000 
(dois mil) atendimentos de pronto atendimento; 2.000 (dois mil) 
internamentos/ano; 

8. CONSIDERANDO-SE que o HSVP foi contemplado com a 
expansão do atendimento oncológico através do Programa Fe-
deral de Expansão da Radioterapia no Sistema Único de Saú-
de, expansão que pressupõe a construção de nova estrutura 
hospitalar para tratamento do câncer por meio de procedimen-
to de radioterapia, visto que a atual estrutura do HSVP não tem 
capacidade para atender com qualidade as novas demandas 
que eventualmente surgirão, demandas as quais terão uma 
ampliação de aproximadamente 500% (quinhentos por cento) 
de atendimentos/ano; 

9. CONSIDERANDO-SE que o HSVP está devidamente re-
gistrado perante o Conselho Nacional de Serviço Social do 
Ministério da Justiça sob o nº 236.054/74, assim como está 
cadastrado no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento 
de Saúde, bem como está habilitado como Unidade de Assis-
tência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON;

10. CONSIDERANDO-SE o artigo 31, caput, da Lei Federal 
nº 13.019/2014, o qual prescreve que: “Será considerado ine-
xigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de 
competição entre as organizações da sociedade civil, em ra-
zão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas 
somente puderem ser atingidas por uma entidade específica”;

11. CONSIDERANDO-SE o comando normativo insculpido no 
artigo 32, caput, da Lei Federal nº 13.019/2014, in verbis: “Nas 
hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização 
de chamamento público será justificada pelo administrador pú-
blico”; 

12. CONSIDERANDO-SE o Acórdão nº 3.790/18 do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, proferido no julga-
mento de Processo de Consulta nº 93998/18 que entendeu não 
haver óbice legal de caráter objetivo para a transferência vo-
luntária de recursos públicos à entidade privada sem fins lucra-
tivos, tendo como objeto a construção de Unidade Hospitalar 
voltada ao atendimento de média e alta complexidade, ainda 
que o município repassador seja habilitado junto ao Sistema 
Único de Saúde apenas em Gestão Plena de Atenção Básica, 

13. CONSIDERANDO-SE que, ante o teor do Acórdão men-
cionado no parágrafo anterior, o TCE/PR concluiu pela possi-
bilidade de celebração de Parceria para a construção de nova 
unidade hospitalar do HSVP;

14. Por força de todos os Considerandos acima explicitados, 
JUSTIFICA-SE a INEXIGIBILIDADE de realização de Chama-
mento Público para celebração de Termo de Fomento entre o 
Município de Guarapuava/PR (“MUNICÍPIO”) e o Hospital de 
Caridade São Vicente de Paulo, uma vez que o HSVP é a ÚNI-
CA entidade que presta serviços oncológicos no MUNICÍPIO, 
de acordo com a Portaria n.º 1167/2017, do Ministério da Saú-
de/Secretaria de Atenção à Saúde, a qual “Reabilita o Hospital 
de Caridade São Vicente de Paulo, localizado em Guarapuava/
PR como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia- UNACON”.

15. Sabemos que é dever do Estado garantir a todos o pleno 
exercício dos direitos sociais, daí denota-se a importância da 
realização do Termo de Fomento sub examen, pois o mesmo 
garantirá a continuidade do atendimento específico a pacientes 
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em tratamento de câncer, bem como o atendimento à popula-
ção mais carente, sendo que toda a população do MUNICÍPIO 
será beneficiada direta e/ou indiretamente. Por conseguinte, 
vislumbra-se que a formalização da Parceria está respaldada 
pela Constituição Federal (art. 6º, caput ; art. 23, inciso II ; art. 
30, inciso VII ; art. 194, caput ; art. 196  e ss.), pela Lei Federal 
nº 13.019/2014 e pelo TCE/PR.

16. No que se refere à escolha do HSVP, cumpre salientar que 
este possui comprovada experiência na prestação desta moda-
lidade de serviço, atestada, inclusive, por meio de sua inscrição 
no CNES sob o nº 2741989, consoante Cadastro Nacional de 
Estabelecimento constante às fls. 58/257 deste Protocolo.

17. Em face das razões acima expostas, e ante o Plano de 
Trabalho apresentado para a construção da nova instalação 
do Hospital do Câncer, somos FAVORÁVEIS ao repasse para 
aquisição de elevadores e geradores, no montante máximo de 
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) que serão repassados 
em 02 (duasseis) parcelas de 1.500.000,00 (um milhão e qui-
nhentos mil reais) mensais, e que serão aplicados pelo período 
de 12 (doze) meses a contar da data da celebração do Termo 
de Fomento, por meio de Inexigibilidade de Chamamento Pú-
blico, visto se tratar da única entidade filantrópica que possui 
autorização da prestação de serviços oncológicos no MUNICÍ-
PIO.

Guarapuava, 04 de março de 2021.
___________________________________

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 - SRP

O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapu-
ava – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
resolve homologar o procedimento licitatório em epígrafe em 
favor das empresas: LOBO CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA 
LTDA., inscrita no CNPJ/MF 30.563.577/0001-72, para os itens 
1, 7, 8, 9, 12, 13, 15 e 19, com o valor total de R$ 5.457,88; FE-
LIPE PELOSI JUNIOR, inscrita no CNPJ/MF 35.297.706/0001-
41, para os itens 2, 3, 14, 17 e 18, com o valor total de R$ 
1.146,51; MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE 
– ME, inscrita no CNPJ/MF 17.992.596/0001-56, para os itens 
10 e 16, com valor total de R$ 1.033,90, todos para a aquisição 
parcelada, sob demanda, de materiais de consumo, sendo es-
tes: itens de copa e cozinha para o Poder Legislativo de Guara-
puava - PR, conforme as especificações técnicas e quantitati-
vos constantes no Edital. Os itens 4, 5, 6 e 11 do Pregão foram 
considerados desertos.

Guarapuava, 4 de março de 2021.

João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guara-

puava
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