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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 12 de maio de 2021
Veiculação: 12 de maio de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2104

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

DECRETO Nº 8709/2021
DECRETOS

PORTARIAS

PORTARIA Nº 651/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
em razão do relatório final apresentado pela Comissão Desig-
nada pela Portaria nº 328/2021, referente ao Pedido de Revi-
são, com fundamento no art. 255 e seguintes da Lei Comple-
mentar nº 120/2020, 

DECRETA

Art. 1º Manter a penalidade constante no Decreto nº 8300/2020, 
para a servidora Elenir Maria Mayer Barbosa, matrícula nº 
144665, cargo Professora, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 07 de maio de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

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 do primeiro, para compor a comissão de Sindicância 
Investigativa, tendo chegado ao conhecimento desta Autorida-
de Pública, o pedido de pagamento de alugueis da Empresa 
J. Losso Assessoria Imobiliária Lltda, encaminhado pela Se-
cretaria de Educação e Cultura – DAE, através do Memorando 
nº 330/2021, para apurar supostas irregularidades administra-
tivas, praticadas por Servidor público no desempenho de suas 
funções, que deu causa ao pagamento através de indenização, 
assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa:
I - Irineu Rodrigues Junior – Cargo: Diretor;
II - Claudia Cunico Conrado Locatelli – Cargo: Fonoaudiólogo 
(a);
III - Josy Rita de Cassia Anciutti – Cargo: Secretária Escolar.
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, 10 de maio de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 652/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados 
na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento So-
cial, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Gua-
rapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional 
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu 
cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade ane-
xo, com validade até 31 de agosto de 2021:
I - Jorge Wildson Gonçalves – Carteira de Habilitação nº 
06639693238;
II - Siomone Lozeckyi – Carteira de Habilitação nº 02143259043.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de junho de 2021.

Guarapuava, 11 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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PORTARIA Nº 655/2021
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, para com-
por a Comissão de Análise de conformidades do Termo de Re-
ferência de “Contratação do Sistema Informatizado de Gestão”, 
sob a presidência do primeiro: 
 I – Luiz Augusto de Abreu, matrícula nº 85308;
II – Odenes Algemiro da Silva, matrícula nº 95990;
III - Edilson Dreviski, matrícula nº 84646;
IV - Patricia Grisardi Ribas, matrícula nº 135585;
III – Marcia Regina da Silva Martins, matrícula nº 160636;
IV – Adenilson de Carmargo Lustosa, matrícula nº 93408;
V – Scheila Aparecida Kulka Schwans, matrícula nº 164313.

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

Guarapuava, 11 de maio de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 657/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, inciso lll, da Lei Complementar 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, a servidora Maria Miquelina 
Taiok Ksiaskiewcz Czovny, matrícula nº 11727-7, Professor (a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo os períodos de 07/05/2021 a 13/05/2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 12 de maio de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 658/2021
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 a servidora Deise Teixeira Land, Carteira de 
Habilitação nº 01611477467, lotada na Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social, para dirigir veículos le-
ves 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.

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

Guarapuava, 12 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:

PORTARIA Nº 654/2021
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. Rosane Bernardine da Silva Jocoski, matrícula nº 16.020-
2, cargo  Educador Infantil (a) concedendo licença não remu-
nerada por motivo de afastamento do cônjuge, pelo período de 
02 (dois) anos, a partir de 15 de maio de 2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 15 de maio de 2021.
 
Guarapuava, 11 de maio de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 659/2021
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 presidência do primeiro, para compor a comissão de Processo Admi-
nistrativo Disciplinar, tendo chegado ao conhecimento desta Autoridade Pública, denúncia encaminhada pela Fundação Prote-
ger, para apurar supostas irregularidades previstas nos artigos 197 §1º, incisos I, III, VII, XII e XX e Art. 198, inciso XVII da LCM 
120/2020 – Estatuto dos Servidores Público do Município de Guarapuava cometidas pelos Servidores: Lidiane de Cássia Martins 
Andrade Vatrin - Ex Presidente, Leonildo Peretto - Ex Diretor Administrativo, Ariel Ribas Kramer - Ex Diretor Administrativo e Már-
cio Anderson Miqueta Controlador Interno, estando sujeito a uma das penalidades previstas no art. 210 do diploma legal citado, 
instruída pelo Memorando nº 11.891/2020 que acosta relatório da Comissão de Sindicância designada pela Portaria nº 040/2020 
e assegurando-lhes o contraditório e ampla defesa:

I -Gustavo Antonio Ferreira – Cargo: Procurador; 
II -Ana Paula Werzel da Rocha – Cargo: Professor (a);
III -João Adeilson de Siqueira Ferreira – Cargo: Assistente Administrativo I.

Art. 2º A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta data, para apresentação do relatório final. 

Art. 3º Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 646/2021.

Guarapuava, 12 de maio de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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FUNDAÇÃO PROTEGER
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