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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 04 de maio de 2021
Veiculação: 04 de maio de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2097

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 8690/2021
DECRETOS

“Dispõe sobre a regulamentação e uniformização dos procedi-
mentos de concessão das licenças para tratamento de saúde”. 

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

DECRETA:

Art.1º Fica regulamentado o procedimento de concessão das 
licenças para tratamento de saúde, dos servidores municipais 
da Administração Direta e Indireta, nos termos que integram o 
presente Decreto.

Art. 2° Ficam estabelecidas as regras gerais para requerimen-
to das licenças para tratamento de saúde previstas no Art. 1º, 
nos termos do Anexo Único do referido Decreto.

Art. 3º O deferimento e/ou indeferimento da licença médica é 
competência do Médico Perito, o qual será formalizado através 
de Portaria específica expedida pela Secretaria Municipal de 
Administração.

Art. 4º A avaliação da incapacidade temporária e, a consequen-
te da definição do período de permanência em licença médica,  
ficam a cargo do Médico Perito que, após a realização da pe-
rícia,  poderá aceitar/aumentar/diminuir a sugestão do Médico 
assistente e profissional de saúde.

Art. 5° Declarações de ausência do(a) servidor(a) de seu lo-
cal de trabalho, de até 1h30min (uma hora e trinta minutos), 
em decorrência de consultas, exames e/ou sessões, deverão 
ser entregues diretamente à Chefia imediata do(a) servidor(a), 
levando em  consideração o tempo e deslocamento, mediante 
comprovação.

Art. 6º Os atestados e declarações são partes integrantes do 
prontuário do(a) servidor(a), sendo o fornecimento ao(a) pa-
ciente direito(a) de cunho comprobatório para sua vida profis-
sional.

Art. 7º Os atestados e declarações pertinentes, devem ser 
apresentados sem rasuras e em documento original junto a Di-
visão de Perícia Médica, contendo:

I.Nome e endereço da clínica, hospital ou consultório;
II.Nome completo e legível do(a) servidor(a);
III.Data e horário de consulta;
IV.Tempo de dispensa concedida ao(a) servidor(a), por extenso 
e numérico;
V.Diagnóstico codificado, conforme Código Internacional de 
Doenças - CID;

VI.Assinatura do(a) profissional sobre o carimbo na qual cons-
te: nome completo e registro no respectivo Conselho Profissio-
nal.

Art. 8º Os feriados e finais de semana são  considerados, le-
galmente, como dias de licença.

Art. 9º O período de afastamento será computado, incluindo 
a data de emissão do atestado, mesmo quando emitido em 
sábado, domingo, feriado ou após horário de expediente do(a) 
servidor(a).

Art. 10. As declarações de comparecimento em exames, além 
dos requisitos acima, devem conter o tempo de execução do 
procedimento, não sendo considerados declarações de meio 
período sem a devida justificativa.

Art. 11. Os atestados e declarações apresentados serão tra-
tados com o devido sigilo  que preconiza o Código de Ética de 
cada profissio nal da área da saúde.

Art. 12. Não existe previsão legal para concessão de licenças 
para fins estéticos.

Art.13. Os atestados e declarações que apresentarem rasuras 
ou indícios de nulidade, não serão homologados pela Divisão 
Perícia Médica, devendo o(a) servidor(a) ser notificado(a) para 
sanar as irregularidades verificadas.

§1° Os(as) servidores(as) que não sanarem as falhas aponta-
das, quando notificados(as), responderão Processo Adminis-
trativo Disciplinar, e poderão ser representados(as) criminal-
mente conforme artigo 304 do Código Penal Brasileiro perante 
a Autoridade competente.
§2° A correção que trata o Art. 13 deverá ser realizada, exclusi-
vamente, pelo(a) próprio(a) profissional que emitiu o documen-
to passível de nulidade.

Art. 14. Não serão aceitos os atestados e declarações no pe-
ríodo de férias do(a) servidor(a), todavia, nos casos de neces-
sidade de  licença para tratamento de saúde do(a) servidor(a), 
até cinco dias úteis antes do início das férias, será permitida 
sua reprogramação, desde que previamente homologado pela 
perícia médica. 

Art. 15. Da licença para acompanhamento de familiar:
§ 1º Fica estabelecido, para concessão de licença remunera-
da, nos termos do caput deste Artigo, o prazo máximo de 30 
(trinta) dias por ano, em caso de doença de pessoa da família, 
companheiro(a), pai, mãe e os filhos, bem como tutelados(as) 
e curatelados(as), em consonância com o Art. 139 da Lei Com-
plementar Municipal nº.120/2020.
§ 2° Somente terá direito à licença para acompanhamento de 
familiar, o(a) servidor(a) efetivo(a), que deverá cumprir com os 
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requisitos dispostos neste Decreto.
§ 3° A licença que trata o artigo 15 deste Decreto deverá ser  
requerida mediante apresentação de atestados ou declara-
ções,  podendo, quando necessário, ser deferida ou indeferida 
pelo   Médico Perito.
§ 4º A declaração ou atestado de acompanhamento à familia-
res do(a) servidor(a) deverá conter os itens previstos:

I - Nome e endereço da clínica, hospital ou consultório;
II – Nome completo e legível do(a) servidor(a);
III – Data de horário e consulta;
IV – Tempo de dispensa concedida ao(a) servidor(a), por ex-
tenso e numericamente;
V – Diagnóstico codificado, conforme Código Internacional de 
Doenças – CID, da patologia;
VI – Assinatura do(a) profissional sobre o carimbo na qual 
conste nome completo e registro no respectivo Conselho Pro-
fissional;
VII – Nome legível do familiar;
VIII – Grau de parentesco;
IX – Comprovação obrigatória da necessidade do acompanha-
mento pelo(a) servidor(a) em questão;
X – Organograma familiar feito através de visita psicossocial;

§ 5º O atestado de acompanhamento de familiar estará sujeito 
a visita da equipe multidisciplinar e poderá passar por  Junta 
Multidisciplinar.

Art 16. Da licença maternidade e auxilio natalidade:

§ 1° Para os atestados  provenientes de licença maternidade, 
o mesmo deverá ser requerido, obrigatoriamente, dentro do 
prazo previsto, juntamente com a certidão de nascimento da 
criança. Para tanto:
I. Quando anterior ao nascimento, o atestado passará por pro-
va técnica simplificada, sendo que a licença terá início a partir 
do 1° dia do nono mês de gestação.

Art 17. Da licença tratamento de saúde:

§ 1º Os afastamentos, decorrentes de licença para tratamento 
de saúde até 03 (três) dias durante o mês, contínuos ou in-
tercalados, não terão a necessidade de realização de perícia 
médica, porém fica sob responsabilidade do(a) servidor(a) o 
envio, solicitação de abono no sistema ponto, e entrega à Che-
fia imediata no prazo.
§ 2º Para os afastamentos decorrentes de licença para tra-
tamento de superiores a 03 (três) dias, os(as) servidores(as) 
deverão, fazer seu protocolo através do sistema de correspon-
dências eletrônicas adotado pela Administração Pública Muni-
cipal, qual seja, Plataforma “1.doc”, ou outra que a substituir, 
devendo, para tanto, realizar seu cadastro, requerer a licença 
no assunto pertinente, bem como anexar os documentos ne-
cessários.

I – O acompanhamento e resultado da licença acima mencio-
nada, após requerida, será disponibilizada no mesmo protocolo 
informado.

§ 3º Quando verificado o lançamento de forma abundante no 
número de atestados e declarações pelo(a) servidor(a), inde-
pendente do prazo de afastamento, a Divisão de Perícia Me-
dica poderá solicitar a realização de visita psicossocial para 
auxílio e amparo do ao(a) servidor(a).
§ 4° O(A) Servidor(a) deverá acompanhar o resultado de sua 
perícia documental via protocolo. Caso haja necessidade o Mé-

dico Perito solicitará perícia presencial.
§ 5° O não cumprimento dos prazos legais estipulados por mo-
tivos que não seja internamento, acarretará em falta injustifi-
cada e, o deferimento da licença contará a partir da data de 
encaminhamento do atestado à esta Divisão via Protocolo.

Art. 18. Da prorrogação de Licença Tratamento de Saúde:

§1°O(A) servidor(a) deverá dar início no período de prorroga-
ção 48h (quarenta e oito horas) antes do termino da licença, 
apresentado novo relatório médico e/ou novos exames, caso 
necessário.

Art. 19. Da Reconsideração do Resultado da Perícia Médica:

§ 1° É direito do(a) servidor(a) requerer reconsideração da 
Perícia Médica, desde que seja anexada nova documentação 
embasando sua justificativa, não esquecendo dos prazos para 
lançamento.
§ 2° Caso opte por requerer reconsideração, deverá ser rea-
berto o mesmo protocolo formalizado pelo(a) servidor(a) quan-
do do início pedido de Licença Tratamento de Saúde – LTS.

Art. 20. Do retorno antes do término do atestado ao trabalho:

§1° No curso da licença, poderá o(a) servidor(a) requerer nova 
perícia médica, caso se julgue em condições de reassumir o 
exercício de suas funções, resguardando à decisão da perícia 
médica oficial, no pronunciamento concernente ao caso.

Art.21. Dos(as) Servidores(as) Comissionados(as):

§ 1° Os(As) servidores(as) comissionados(as) deverão cumprir 
os prazos estipulados neste Decreto. 
§ 2º Para concessão de licença para tratamento de saúde 
dos(as) servidores(as) comissionados(as), quando o prazo for 
superior a 15 (quinze) dias, ficará sob responsabilidade do(a) 
próprio(a) servidor(a) o agendamento no Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS para concessão de auxílio doença, de-
vendo, para tanto, respeitar as regras daquele Órgão.

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando o Decreto nº. 6441/2017 e as disposições em 
contrário.

Guarapuava, 03 de maio de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

O lançamento digital de todas as licenças através do site oficial 
da Prefeitura Municipal de Guarapuava,  segue as seguintes 
determinações:

- Link da plataforma Digital (1doc): https://guarapuava.1doc.
com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5

1. FAÇA SEU CADASTRO;
2. ESCOLHA SEU ASSUNTO:
Dispensa de parte de jornada de trabalho;
Licença acompanhamento de familiar;
Licença Maternidade e auxílio natalidade;
Licença para tratamento de saúde;
Licença tratamento de saúde decorrente acidente de traba-
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lho;
Readaptação e Readequação de função;
Renovação de dispensa de parte de jornada de trabalho;

 3. Anexar no sistema GUARAPUAVA DIGITAL, foto do atesta-
do, devendo este ser original e legível, além dos documentos 
comprobatórios, dentro dos prazos estabelecidos:

2(dois)dias da data de emissão;
3 (três) dias da data de emissão quando fora de Guarapuava;
 identifique os documentos;
 acompanhe seu protocolo para obter o resultado;

4. Solicitar atestado médico para fins periciais, desde que con-
tenha as informações;

a)HIPÓTESE(S) DIAGNÓSTICA(S);
b)RESULTADOS DOS EXAMES COMPLEMENTARES:
c)CONDUTA TERAPÊUTICA:
d)PROGNÓSTICO:
e)CONSEQUÊNCIAS À SAÚDE:
f)TEMPO DE REPOUSO ESTIMADO NECESSÁRIO PARA 
RECUPERAÇÃO de: _____ DIAS.

DECRETO Nº 8691/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Alana Beatriz Coelho 
Basilio, nomeada pelo Decreto nº 7491/2019, no cargo de Mé-
dico (a) Generalista de Pronto Atendimento 20h, matrícula nº 
18702-0, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 
26 de abril de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 26 de abril de 2021.

Guarapuava, 03 de maio de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8692/2021
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 Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
036/2021 de 23/04/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
à servidora Veronica Szeschtchuk Malanchuk, matrícula nº 
103829, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 17, lota-
da na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 2.919,63 (dois mil novecen-
tos e dezenove reais e sessenta 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, 04 de maio de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8693/2021
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 035/2021 de 22/04/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Maria Eliza Nerone, matrícula nº 94960, ocupante 
do Cargo de Cirurgião Dentista, Nível 19, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos 
de R$ 5.714,39 (cinco mil setecentos e quatorze reais e trinta 
e nove centavos), mensais e proporcionais ao tempo de con-
tribuição.
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, 04 de maio de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8694/2021
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 24 e 36, inciso II da Emenda Constitucional nº 
103/2019, bem como o que consta no processo nº 034/2021 
de 22/04/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Iolanda Moreira de Lima Faria, matrícula nº 112852, 
ocupante do Cargo de Auxiliar de Enfermagem, Nível 09, lota-
da na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 2.047,23 (dois mil e quarenta e sete reais 
e vinte e três 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, 04 de maio de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8695/2021
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 Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
033/2021 de 20/04/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
à servidora Monica Maria Follador de Oliveira, matrícula nº 
102288, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 17, lota-
da na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 3.002,71 (três mil e dois 
reais e setenta e um 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, 04 de maio de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8696/2021
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 Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
031/2021 de 14/04/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Mariluz Kosouski de Abreu Marcondes, matrícula nº 
102059, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 19, lota-
da na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 3.037,58 (três mil e trinta 
e sete reais e cinquenta 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, 04 de maio de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8697/2021
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 Emenda 

Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
029/2021 de 12/04/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Salete dos Santos Batista, matrícula nº 86231, ocu-
pante do Cargo de Professor (a), Nível 16, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 2.981,65 (dois mil novecentos e oitenta e um 
reais e sessenta e cinco 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, 04 de maio de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8698/2021
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 Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
028/2021 de 12/04/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Salete dos Santos Batista, matrícula nº 66729, ocu-
pante do Cargo de Professor (a), Nível 17, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 3.041,28 (três mil e quarenta e um reais e 
vinte 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, 04 de maio de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8699/2021
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 Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
027/2021 de 08/04/2021,

DECRETA
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Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Maria Ines Werlang Manfio, matrícula nº 102814, 
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 20, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 3.098,32 (três mil e noventa e oito reais 
e trinta e dois 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, 04 de maio de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8700/2021
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 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 026/2021 
de 08/04/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Sandra Terezinha Dittert, matrícula nº 78700, ocu-
pante do Cargo de Auxiliar de Enfermagem, Nível 19, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 2.156,31 (dois mil cento e cinquenta e seis 
reais e trinta e um 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, 04 de maio de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8701/2021
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 Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
025/2021 de 06/04/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Silvana Wendler Vasco, matrícula nº 96750, ocupan-
te do Cargo de Professor (a), Nível 18, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 

proventos de R$ 3.337,86 (três mil trezentos e trinta e sete re-
ais e oitenta 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, 04 de maio de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8702/2021
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 024/2021 
de 06/04/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Marilda Mendes de Oliveira, matrícula nº 86320, ocu-
pante do Cargo de Agente Social, Nível 18, lotada na Secreta-
ria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proven-
tos de R$ 1.899,12 (um mil oitocentos e noventa e nove reais 
e doze 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, 04 de maio de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8703/2021
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. Artigo 36, inciso III da Emenda Consti-
tucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
032/2021 de 30/04/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo idade à servidora 
Dionea de Moura Westphal, matrícula nº 124788, ocupante do 
Cargo de Professor (a), Nível 14, lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com pro-
ventos de R$ 1.274,93 (um mil duzentos e setenta e quatro 
reais e noventa e três centavos), mensais e proporcionais ao 
tempo de contribuição.

Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
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revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, 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, 04 de maio de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8704/2021
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, inciso I e artigo 8º da Lei Complementar 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 030/2021 de 14/04/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE a Senhora Geni Bedin, inscrita no CPF nº 047.250.089-90, cônjuge do ex-servidor 
Maximo Bedin, matrícula nº 4143, a partir de 05 de março de 2021.

Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia de R$ 
671,28 (seiscentos e setenta e um reais e vinte e oito 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 transforma-
ção ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

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, 04 de maio de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8705/2021
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DECRETO Nº 8706/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

Considerando o memorial de cálculo realizado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes;

Considerando os autos de agravo de instrumento nº 0003748-87.2021.8.16.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná, especialmente as três audiências conciliatórias realizadas nos referidos autos;

Considerando o Ofício protocolado, em 27 de abril de 2021, pela empresa Transportes Coletivos Pérola do Oeste Ltda, conces-
sionária do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros do município de Guarapuava;

Considerando a Recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos autos 774494/20 (Acórdão 286/21), em que 
determina que o Município de Guarapuava apresente solução para as concessionárias do serviço enquanto perdurar a pandemia 
e a consequente queda acentuada na demanda de passageiros,

DECRETA

Art. 1º A tarifa do transporte coletivo urbano do Município de Guarapuava passa a vigorar, a partir da zero hora do dia 15 de maio 
de 2021, com o valor de R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos).
I - para os estudantes que utilizam a meia passagem, a tarifa do transporte coletivo urbano, passa a vigorar no valor de R$ 1,85 
(um real e oitenta e cinco centavos);
II - para os estudantes cadastrados no EDUCARD GUARAPUAVA, a tarifa do transporte coletivo urbano fica mantida no valor de 
R$ 1,00 (um real). 

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor no dia 15 de maio de 2021, revogando o Decreto nº 7487/2019.

Guarapuava, 04 de maio de 2021

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 619/2021
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. 1ºAutorizar o servidor Márcio Luis Lima Moraes, Carteira 
de Habilitação nº 02962542842, lotado na Secretaria Municipal 
de Agricultura, para dirigir veículos leves oficiais do Município 
de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade fun-
cional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes 
ao seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilida-
de anexo, com validade até 31 de agosto de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de maio de 2021.

Guarapuava, 30 de abril 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 

PORTARIA Nº 620/2021
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 inciso II, do art. 1º da Portaria n.º 100/2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 30 de abril de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 615/2021
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 Conceder Licença para Casamento, a servidora Camille 
de Fátima Guilherme Pacheco, matrícula nº 17328-2, Educado-
ra Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 23/04/2021 a 29/04/2021. 

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

Guarapuava, 30 de abril de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

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 621/2021
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, sob a pre-
sidência do primeiro, para compor o Grupo de Trabalho para 
estudos e elaboração do termo de referência que terá por fina-
lidade a contratação de empresa responsável pela gestão da 
margem consignável dos servidores da Administração Direta:
I – Edilson Dreviski, matrícula nº 84646;
II – Carlos Marcelo Kaliberda, matrículas nº 101923 e nº 
169404;
III – Amanda Fernandes Monegato, matrícula nº 189979;
IV – Liane Maria Mendes, matrícula nº 116971 e nº 146650;
V- João Adeilson de Siqueira Ferreira, matrícula nº 140333.

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

Guarapuava, 03 de maio de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIAS

PORTARIA Nº 166/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º Revogar a Portaria nº 566/2016.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 03 de fevereiro de 2021 e 
revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 08 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 623/2021
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, ao servidor Antonio Jurandir 
dos Santos, matrícula nº 7.861-1, Guardião, lotada na Secre-
taria Executiva, compreendendo os períodos de 02/05/2021 a 
08/05/2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais as datas das licenças.

Guarapuava, 04 de maio de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 624/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 164, inciso II “A”, da Lei Comple-
mentar Municipal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Casamento à servidora Itamara 
Freitas de Oliveira, matrícula n.º 16.927-7, Educadora Infantil, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 30/04/2021 a 06/05/2021. 

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

Guarapuava, 04 de maio de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 626/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

PORTARIA Nº 622/2021
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 Rose Quirino de 
Campos da Silva, matrícula nº 10.396-9, Servente de Limpeza, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo os períodos de 30/04/2021 a 06/05/2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais as datas das licenças.

Guarapuava, 04 de maio de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para dirigirem veículos 
leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em 
razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilida-
des e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura 
do termo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de 
agosto de 2021:
I - Ana Paula Toledo – Carteira de Habilitação nº 03991154209;
II - Michelle Denize Andrade de Lima – Carteira de Habilitação 
nº 05638707289;
III -Tiago Ferreira – Carteira de Habilitação nº 06395242733.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de maio 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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FUNDAÇÃO PROTEGER
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AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência, devidamente 
autorizado, torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 112/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES.
VALOR MÁXIMO DISPONÍVEL: R$ 137.182,40 (Cento e Trinta e Sete Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Quarenta Centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) <https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: Ocorrerá até às 09h00 do dia 19/05/2021 (horário de Brasília 
(DF).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo estabe-
lecido para credenciamento e cadastramento de propostas.
PREGOEIRA: Daniele Reznek
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos:
– Pelo site:  http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/
– Pelo Portal da Transparência: <https://www.guarapuava.pr.gov.br/portal-da-transparencia/>; ou
– No Departamento de Compras e Licitações, localizado na Rua Barão do Rio Branco n.° 1393 – Bairro Batel, em Guarapuava, 
Estado do Paraná. Telefone (42) 3622-7204, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Guarapuava, 03 de maio de 2021.
PUBLIQUE-SE.

ARI MARCOS BONA
Presidente

2.º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 27/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N.° 13/2020 

FUNDAÇÃO PROTEGER, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 1393, Bairro Batel, Guarapuava, Estado do Paraná, devida-
mente inscrito no CNPJ sob o n.º 79.262.341/0001-95, neste ato representada pelo Presidente Sr. ARI MARCOS BONA Diretora 
Administrativa e Financeira Sra. JOSIANE RABELO, denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa T. M DE ARAUJO 
- ME pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 19.988.744/0001-94 com sede na Rua Javert 
de Paula Ribas, n.º 856 -  Bonsucesso – CEP: 85.045.740, em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato representada pelo(a) 
Sr.(a). THIAGO MARCELO DE ARAUJO, acordam por meio deste o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Altera-se a Cláusula Décima, substituindo a gestora OLGA DE LIMA, ficando nomeada como gestora a 
Sra. VANESSA REGINA CATANI DO VALLE matrícula n.º 17824-1 e substituindo a fiscal VANESSA REGINA CATANI DO VALLE, 
fica nomeado como fiscal o Sr. EDSON ALEXANDRE DE SOUZA FILHO, matrícula n.º 99163, a quem caberá a fiscalização do 
fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

ARI MARCOS BONA – Presidente – 22/04/2021.
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SURG
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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CREDENCIAMENTO PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 
DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19)
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