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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 16 de julho de 2021
Veiculação: 16 de julho de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2157

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

LEIS
LEI Nº 3184/2021

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar, regularizar 
e permutar áreas com a Empresa S B PEREIRA & CIA. LTDA. 
– CNPJ 19.958.497/0001-83”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulari-
zar e desafetar a área de 724,69m² (setecentos e vinte e quatro 
metros e sessenta e nove centímetros quadrados), com origem 
em Carta Régia.

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desmem-
brar e desafetar uma área de 1.998,01m² (um mil, novecentos 
e noventa e oito metros e, um centímetro quadrado), parte do 
terreno urbano que possui um total de 7.282,81m² (sete mil, 
duzentos e oitenta e dois metros e oitenta e um centímetros 
quadrados), objeto da Matrícula n.º 31.553, pertencente ao 
Serviço de Registro de Imóveis do 2º Ofício, de propriedade do 
Município de Guarapuava.

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desmem-
brar e desafetar uma área de 281,62m² (duzentos e oitenta e 
um metros e sessenta e dois centímetros quadrados), parte do 
Terreno Urbano que possui um total de 673,46m² (seiscentos 
e setenta e três metros e quarenta e seis centímetros quadra-
dos), objeto da Matrícula n.º 25381, pertencente ao Serviço de 
Registro de Imóveis do 2º Ofício, de propriedade do Município 
de Guarapuava.

Art.4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permu-
tar as áreas desafetadas nos Artigos. 1º, 2º e 3º da presente 
Lei, respectivamente avaliadas em R$236.977,00 (duzentos 
e trinta e seis reais mil, novecentos e setenta e sete reais), 
R$490.019,69 (quatrocentos e noventa mil, dezenove reais e 
sessenta e nove centavos), R$92.091,19 (noventa e dois mil, 
noventa e um reais e dezenove centavos), com as áreas de 
155,00m² (cento e cinquenta e cinco metros quadrados), ava-
liadas em R$38.014,35 (trinta e oito mil, quatorze reais e trinta 
e cinco centavos) e 5.343,20m² (cinco mil, trezentos e quaren-
ta e três metros e vinte centímetros quadrados), avaliada em 
R$787.429,13 (setecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e 
vinte e nove reais e treze centavos), partes do terreno urbano 
que possui um total de 29.547,97m² (vinte e nove mil, quinhen-
tos e quarenta e sete metros e noventa e sete centímetros qua-
drados), objeto da Matrícula nº 22.133, pertencente ao Serviço 
de Registro de Imóveis do 1º Ofício, de propriedade da Empre-
sa S B PEREIRA & CIA. LTDA. – CNPJ 19.958.497/0001-83.

Art. 5º A diferença dos valores, apurada entre os dois imóveis 

permutados, será renunciada pela Empresa S B PEREIRA & 
CIA. LTDA., proprietária dos imóveis descritos no Art. 4º da pre-
sente Lei, no momento de assinatura da Escritura Pública.

Art. 6º Os imóveis que passarão a pertencer ao Município de 
Guarapuava destinam-se à Regularização Fundiária, conforme 
Plano Local de Habitação de Interesse Social e a PARQUE 
LINEAR, de acordo com a Lei de Zoneamento de Uso e Ocu-
pação do Solo Urbano e o Plano Diretor.

Art. 7º As despesas decorrentes de Escritura e Registro corre-
rão por conta do Município de Guarapuava por dotação orça-
mentária própria.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 12 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
                                   Prefeito Municipal 

LEI Nº 3185/2021
“Altera redação do Art.2º; altera a redação do inciso IV e acres-
centa o inciso VI no Art.3º-A; altera a redação do inciso VI do 
Art.3º-B e Inclui o § 5º no Art.9º da Lei Municipal n.º 2290/2014”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Altera o Art. 2º da Lei Municipal n.º 2290/2014, que pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º O Poder Executivo Municipal poderá auxiliar, mediante 
a disponibilização de máquinas, equipamentos, veículos, insu-
mos agrícolas, sementes e mudas, animais de produção de 
pequeno porte, materiais, mão de obra e plataforma digital de 
comercialização, aos produtores rurais ou suas associações, 
da agricultura familiar que tenham em sua posse, no máximo, 
06 (seis) módulos rurais e, que tenham, no mínimo, 50% (cin-
quenta por cento) da renda proveniente da atividade agrope-
cuária familiar e, que desenvolvam ou venham a desenvolver 
atividades no Município. 

§ 1º Classifica-se como produtor familiar rural:
 
a) Como Pequeno Agricultor, o produtor familiar rural que tenha 
em sua posse no máximo 04 (quatro) módulos rurais e, tenha 
no máximo 01 (um) empregado.
b) Como Médio Agricultor, o produtor familiar rural que tenha 
em sua posse, no máximo, 06 (seis) módulos rurais e tenha, no 
máximo, 03 (três) empregados.
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I - Em ambas as classificações, o Produtor Rural deve ter na 
atividade agropecuária 50% (cinquenta por cento) da renda 
correspondente, proveniente da própria atividade agropecuá-
ria.  

§ 2º Entende-se por um 01 (um) módulo rural a área equivalen-
te a 18 (dezoito) hectares. 

Art. 2º Altera a redação do inciso IV e inclui o inciso VI no art. 
3º-A da Lei Municipal nº 2290/2014, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 3º- A
(...)
IV - Manutenção de programas de patrulhas mecanizadas, 
disponibilizando máquinas e equipamentos para o preparo do 
solo, conservação, plantio, tratos culturais, entre outros servi-
ços aos produtores rurais, desenvolvidos e administrados atra-
vés de associações ou cooperativas congêneres. Para tanto:
a) as Associações de produtores rurais ou cooperativas congê-
neres deverão possuir instalações adequadas visando a con-
servação adequada das máquinas e equipamentos cedidos 
pelo Município e, seguir integralmente as orientações emitidas 
pelos técnicos municipais;
será estabelecido pela Secretaria Municipal de Agricultura, me-
diante publicação de Decreto do Poder Executivo, a avaliação 
de desempenho do maquinário cedido, sendo que a associa-
ção ou cooperativa que não atingir o quantitativo mínimo de 
pontos na avaliação, devolverá o respectivo maquinário, que 
poderá ser realocado em outra associação de produtores, ain-
da não beneficiada pelo Programa;
b) os indicadores de desempenho serão mensurados através 
de: 

1. Número de horas trabalhadas pelo maquinário;
2. Índice de utilização e qualidade da manutenção das máqui-
nas e equipamentos;
3. Número de produtores rurais atendidos;
4. Gastos de combustível/hora trabalhada;
5. Horas utilizadas para o transporte tratorizado dos equipa-
mentos.
(...)
VI - poderão ser elaborados Projetos de Fomento à Ovinocultu-
ra, mediante a disponibilização onerosa para produtores rurais 
selecionados e com capacidade comprovada para a atividade, 
de um lote de animais ovinos, sendo (30 fêmeas e 01 macho) 
aptos à reprodução, com idades de 01 (um) a 02 (dois) anos, 
das raças Texel e/ou Ile de France. Todavia, os produtores ru-
rais beneficiados deverão:
a) ser selecionados por Técnicos da Secretaria Municipal de 
Agricultura e suas parceiras, que comprovem aptidão para a 
atividade ovina;
b) receber assistência técnica da Secretaria Municipal de Agri-
cultura e/ou suas parceiras, visando o correto manejo dos ani-
mais;
c) ter participado do curso ofertado pelo SENAR (Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural) – “Trabalhador na Ovinocultu-
ra” ou similar;
d) possuir em sua propriedade, infraestrutura específica para 
ovinos, tais como, instalações (abrigo e/ou aprisco), suficientes 
para a proteção dos animais recebidos; pastagens de verão e 
inverno, piquetes rotacionados e com cercas adequadas para 
a contenção dessa espécie animal;
e) receber auxílio na comercialização dos animais destinados 
ao abate com empresas parceiras do projeto – cooperativas, 
associações, sindicatos rurais e outras; 

f) devolver como forma de ressarcimento ao Município de Gua-
rapuava a partir do segundo ano que recebeu os animais, de 
forma parcelada em 03 (três) vezes, 10 (dez) fêmeas ovinas/
ano, aptas à reprodução, com idade de 01 (um) ano (dois den-
tes definitivos) à 02 (dois) anos (quatro dentes definitivos), as 
quais serão repassadas à novos integrantes do Programa;
g) acatar integralmente as orientações recebidas dos Técnicos 
da Secretaria Municipal de Agricultura e/ou suas parceiras.” 
Art. 3º Altera a redação do inciso VI do art. 3º-B da Lei Munici-
pal nº 2290/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:   

“Art. 3º-B

(...)

VI - oferecer ajuda, através de Técnicos Municipais, para que o 
agricultor, associação ou cooperativa de pequeno porte ou da 
Agricultura Familiar, consiga o selo do Serviço de Inspeção Mu-
nicipal para Produtos de Origem Animal (SIM/POA) e registro 
no SISBI - POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos 
de Origem Animal), tornando a venda legalizada, tanto em ní-
vel municipal como em todo o país;
(...)”.

Art. 4º Inclui o § 5º ao art. 9º da Lei Municipal nº. 2290/2014, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:   

 “Art. 9º.
              (...)
§ 5º. nova solicitação dos serviços e incentivos, somente pode-
rá ser feita após decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses 
da realização do serviço anterior, respeitando as mesmas con-
dições de ressarcimento e de limites de execução.”

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando disposições em contrário.

Guarapuava, 12 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
                                   Prefeito Municipal 

LEI Nº 3186/2021
Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Gua-
rapuava a “Cantata de Natal” da Igreja Comunidade Vida de 
Guarapuava.

Autor: Vereador João Saulo Piasecki.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Fica incluído no calendário oficial de eventos do muni-
cípio de Guarapuava a “Cantata de Natal” realizada pela Igreja 
Comunidade Vida de Guarapuava, que acontecerá na segunda 
quinzena de dezembro de cada ano. 

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

Guarapuava, 12 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
                                   Prefeito Municipal 
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LEI Nº 3187/2021
Denomina a rua código 17687, localizada no setor 454192, 
bairro Morro Alto, de Vera Lúcia de Oliveira Araújo.

Autora: Vereadora Bruna Spitzner

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada a Rua Código 17687, localizada no 
setor 454192, bairro Morro Alto, Município de Guarapuava, de 
Vera Lúcia de Oliveira Araújo. 

Art. 2º Após a sanção deverá a Prefeitura Municipal, afixar pla-
cas denominativas no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando quaisquer disposições em contrário.

Guarapuava, 12 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
                                   Prefeito Municipal 

LEI Nº 3188/2021
Denomina estrada rural, situada no Imóvel denominado Morro 
Alto, Rio das Mortes e/ou Membeque, no Distrito Sede de Gua-
rapuava, de Estrada Diogo Denardi.

Autor: Vereador Danilo Dominico

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada, a estrada municipal secundária, que 
se inicia na Estrada Municipal, através da qual se dirige ao Rio 
das Mortes, no Ponto de Coordenadas E = 456.625 m e N = 
7.194.442 m, próximo à Igreja Santo Antônio, a aproximada-
mente 130,60 metros da Rua Cláudio Coutinho e segue, sentido 
MEMBEQUE, direção geral SUL, contornando o imóvel objeto 
da Matrícula 29688, SRI do 3º Ofício, na distância de 684,00 
metros e seguindo após, por mais 531,00 metros, até encontrar 
o Ponto de Coordenadas E = 456.794 m e N = 7.193.415 m, 
junto à Estrada Municipal Principal, através da qual se dirige ao 
Membeque (GA-302), de “Estrada Diogo Denardi”. 

Parágrafo Único. As coordenadas citadas estão no Sistema 
UTM – Universa Transversa de Mercator, georreferenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM SIRGAS-2000, 
MC51°W. 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 12 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
                                  Prefeito Municipal 

LEI Nº 3189/2021
Denomina a Rua Código 19631, situada no Bairro Morro Alto, 
de Juvenal Mendes de Araújo.

Autor: Vereador Silvionei de Quadros

REPUBLICAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 136/2021

“Dispõe sobre a reposição salarial dos Servidores Públicos Mu-
nicipais Ativos, Inativos e Pensionistas da Administração Direta 
e Indireta e estabelece outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promo-
ver reposição salarial, de acordo com o Índice de Preço ao 
Consumido Amplo - IPCA, e atualizar as tabelas de vencimen-
tos, no percentual total de 9,32% (nove vírgula trinta e dois 
por cento), para os Servidores Públicos Municipais Ativos do 
Quadro Geral, Quadro da Saúde, Profissionais do Magistério 
e Grupo Ocupacional e Técnico Administrativo pertencentes 
ao Quadro Próprio da Educação, bem como aos cargos da 
Lei Complementar Municipal n.º 088/2018 e Lei Complemen-
tar Municipal n.º 122/2020, servidores lotados na Fundação 
de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO 
PROTEGER, inativos e pensionistas, sendo o percentual pago 
em duas parcelas, conforme segue:

I - 8% (oito por cento), o qual será concedido em 31 de julho de 
2021, retroativo a 31 de maio de 2021;
II - 1,32% (um vírgula trinta e dois por cento), o qual será con-
cedido em 31/10/2021, retroativo a 31/05/2021;
Parágrafo Único - A reposição estabelecida no caput deste ar-
tigo não se aplica ao subsídio dos cargos de prefeito, vice e 
secretários municipais, procurador geral, ouvidor geral e chefe 
de gabinete.

Art. 2º A reposição de que trata o art. 1º não será aplicada para 
a categoria de servidores abrangidos pela lei n.º 2915/2019, 
em decorrência da aplicação do piso nacional, no corrente ano.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 09 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
                                    Prefeito Municipal 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1° Fica denominada de Rua Juvenal Mendes de Araújo, a 
rua código 19631, via esta que contorna o condomínio Grand 
Forest Residência SPA e Resort, passa pelos condomínios vis-
ta bela I e II, fazendo o prolongamento da Rua Carla Selhorst 
de Souza (código 14001), no loteamento jardim Moriá, a partir 
do arroio da chácara, até a rótula ser implantada na Avenida 
Jose Correa Junior (código 17890). 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando quaisquer disposições em contrário.

Guarapuava, 13 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
                                   Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 8831/2021
DECRETOS

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

DECRETA

Art. 1º Altera a redação do Decreto Municipal nº. 7943/2020, o 
qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Ficam Declarados de Utilidade Pública, os imóveis ur-
banos localizados no Bairro Industrial, Distrito Sede de Guara-
puava, objetos das Matrículas 638, 11933, 4916 (Loteamento 
"Maria Das Dores", Quadra 11, Lote 01 e Quadra 11, Lote 02), 
8384, 8385, 8386, 8387, 15723, 17332, 17333, 17334, 14452, 
6866 e 6867, todas pertencentes ao Serviço de Registro de 
Imóveis do 1º Ofício, Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, atingidos pelo traçado de um canal de desvio do leito do 
Rio Xarquinho, parte integrante do Projeto da Via de Ligação 
entre a Rodovia PRT-466 (também conhecida como PRC-466 
ou somente PR-466) e a Rodovia BR-277, que acompanhará 
toda a margem esquerda daquele corpo d’água, funcionando 
não só como apoio às indústrias instaladas naquele Bairro, 
mas também como desvio do trafego pelo Trevo Principal da 
Cidade.

Art. 2º Os imóveis constantes do artigo anterior encontram-
-se em ZPE - ZONA DE PROJETOS ESPECÍFICOS, sujeita à 
inundação e parque linear e em ZI-1 – ZONA INDUSTRIAL 1, 
de acordo com o Plano Diretor e destinam-se às obras de ur-
banização, corte, aterro, contenção, envolvendo obras de arte 
corrente e drenagem de área urbana, para controle de erosão 
e condução de águas, tudo quanto demanda a abertura citada 
no Artigo 1º deste Decreto, de acordo com o Art.3º, incisos VIII 
e IX da Lei Federal Nº 12651, de 25 de maio de 2012.

Art. 3º O trecho estabelecido por onde passará o eixo do ca-
nal mencionado no Artigo 1º, inicia-se no ponto de coordena-
das E=450.491,4650m e N=7.194.888,8253m e ponto final, de 
coordenadas E=450.589,1099m e N=7.194.485,8947m, numa 
extensão total de 431,51 metros. As coordenadas estão geor-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema de Projeção UTM (Universal Trans-
versa de Mercator), Fuso 22S, referenciadas ao Meridiano 
Central de 51°, tendo como Datum Horizontal, o Sistema de 
referência SIRGAS-2000”.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas disposições em contrário.

Guarapuava, 15 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8832/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Altera a redação do Decreto Municipal nº. 7942/2020, o 
qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam Declarados de Utilidade Pública, os imóveis 
urbanos cadastrados nesta municipalidade, em suas totalida-

des ou em partes, conforme Indicações Fiscais 2254360010 
(Carta Régia ou Remanescente da Transcrição 26824, Livro 
3-R, Fls 18, SRI do 1º Ofício), 3858080010 (Matrícula 11933 - 
SRI 1º Ofício), 2634860010 (Matrícula 17332 - SRI 1º Ofício), 
2634940010 (Matrícula 17333 - SRI 1º Ofício), 2635080010 
(Matrícula 17334 - SRI 1º Ofício), 7334810010 (Matrícula 
14452 - SRI 1º Ofício), 3879910010 (Matrículas 6866 e 6867 - 
SRI 1º Ofício), 3264370010 (Matrícula 12359 - SRI 1º Ofício), 
3264450010 (Matrícula 12360 - SRI 1º Ofício), 3264530010 
(Matrícula 12716 - SRI 1º Ofício), 3264610010 (Matrícula 
10800 - SRI 1º Ofício), 3264700010 (Matrícula 10821 – SRI 
1º Ofício), 3264880010 (Matrícula 10820 - SRI 1º Ofício), 
6930410010 (Matrícula 12105 - SRI 1º Ofício), 3265340010 
(Matrícula 25668 - SRI 1º Ofício), 1850430010 (Matrícula 3113 
- SRI 1º Ofício), 1850600010 (Matrícula 2794 - SRI 1º Ofício), 
7135710010 (Matrícula 18724 – SRI 1º Ofício), 6664420010 
(Matrícula 18726 – SRI 1º Ofício), 3883190010 (Matrícula 8031 
- SRI 1º Ofício), 6431840010 (Matrícula 18984 - SRI 1º Ofício), 
6431890010 (Matrícula 18984 - SRI 1º Ofício), 6431980010 
(Matrícula 18984 - SRI 1º Ofício), 6431760010 (Matrícula 
18984 - SRI 1º Ofício), 1852300010 (Matrícula 638 - SRI 1º 
Ofício), 2645210010 (Remanescente da Matrícula 8029 - SRI 
1º Ofício), todos localizados no Bairro Industrial, Distrito Sede 
de Guarapuava, atingidos pelo traçado de uma via pública, de 
importante ligação entre a Rodovia PRT-466 (também conheci-
da como PRC-466 ou somente PR-466) e a Rodovia BR-277, 
acompanhando o Rio Xarquinho, em sua margem esquerda, 
funcionando não só como apoio às indústrias instaladas na-
quele Bairro, mas também como desvio do trafego pelo Trevo 
Principal da Cidade.
Art. 2º Os imóveis constantes do artigo anterior encontram- 
se em ZPE - ZONA DE PROJETOS ESPECÍFICOS, sujeita à 
inundação e parque linear e em ZI-1 – ZONA INDUSTRIAL 1, 
de acordo com o Plano Diretor e destinam-se às obras de ur-
banização, corte, aterro, contenção, envolvendo obras de arte 
corrente e drenagem de área urbana, para controle de erosão 
e condução de águas, tudo quanto demanda a abertura citada 
no Artigo 1º deste Decreto, de acordo com o Art.3º, incisos VIII 
e IX da Lei Federal Nº 12651, de 25 de maio de 2012”.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas disposições em contrário.

Guarapuava, 15 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8833/2021

DECRETO Nº 8834/2021
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DECRETO Nº 8836/2021
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PORTARIA Nº 923/2021
PORTARIAS

O PREFEITO 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 o servidor Arion Carlos Moraes Danguy, ma-
trícula nº 13.302-7, para responder interinamente como Diretor 
do Departamento de Pessoal, no período de 13 a 21 de julho 
de 2021, em razão de férias do Servidor Edilson Dreviski, titular 
do cargo

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a retroativos à 13 de julho de 2021, revogando as 
disposições em contrário.

Guarapuava, 13 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 924/2021
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, referente as atas e contratos da Secre-
taria Municipal de Trânsito e Transportes:
I. Ricardo de Lima Ramos, CPF nº 020.569.241-96, RG 
nº 13.688.602-9;
II. Glansimara Thomazini Adams, CPF nº 087.091.769-
26, RG nº 10.556.703-0;
III. Daniel Gonzaga Moura de Souza, RG nº 7044767-3, 
CPF nº 004.377.839-95;
IV. Edinei Cesar Ivanski, RG nº 4477401-1, CPF nº 
619.644.179-53;
V. Cidinei Adilson Fortes, RG nº 323851-6, CPF nº 
020251979-39;
VI. Altair Bonassa, RG nº 3151446-0, CPF nº 442.399.479-
87;
VII. Gustavo Cesar Ribeiro de Paula, RG nº 9.647.129-7, 
CPF nº 065.366.649-73;
VIII. Ênio Cezar Schell Rocha, RG nº 6715020-1, CPF nº 
005.003.799-47.

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

Guarapuava, 13 de julho de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 948/2021
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 as servidoras abaixo relacionadas, como res-
ponsáveis pela gestão e fiscalização, conforme disposto no 
Decreto nº 7545/2019, referente as atas e contratos da Secre-

taria Executiva:
I. Katielle Aparecida Gil de Oliveira - CPF 117.545.179-
78, RG 14.453.276-7;
II. Karolini Tokarski - CPF 065.029.199.95,  RG 10060006-
4;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 16 de julho de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 949/2021
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 Maria Eva Medeiros Pedroso – 
Carteira de Habilitação nº 00917698618, lotada na Procurado-
ria Geral do Município - PROCON, para dirigir veículos leves 
oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em ra-
zão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades 
e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do 
termo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de ou-
tubro de 2021:
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 16 de julho de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor 
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atu-
alizada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
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CONSELHOS

PORTARIA Nº 950/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas, pelo Art. 
23 da Lei Complementar nº 050/2014, e que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério e demais 
servidores da Secretaria Municipal de Educação do Município de Guarapuava,

R E S O L V E

Art. 1º Designa os integrantes abaixo, sob a presidência do primeiro, para constituir a Comissão Permanente de Avaliação de 
Desempenho – CAD, para Avanço Vertical e Horizontal:
I - Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura: Annelise Aparecida Chimanske Oliveira;

II - Representantes do Núcleo de Recursos Humanos: Francisco Sani Kramer Pedroso;

III - Representantes do Sindicato dos Servidores, Funcionários Públicos e Professores Municipais de Guarapuava – SISPPMUG:
Titulares: 
a) Cristiane Aparecida Wainer;
b) Clair Simões Rodrigues;
c) Dóris de Fátima Iatrenski.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 167/2021 e as demais disposições em 
contrário.

Guarapuava, 16 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 952/2021
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. 2º, da Portaria nº 096/2021 e excluir a gratificação de deslocamento, a partir de 01 de julho de 
2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de julho de 2021.

Guarapuava, 16 de julho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 032/2021

SÚMULA: Aprova alteração no Cronograma de Desembolso referente ao Termo de Fomento nº 003/2020 da Associação Benefi-
cente das Senhoras de Entre Rios – ABSER.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 1644/2007 e suas alterações, considerando as deliberações da reunião plenária extraordinária realizada em 14 de 
julho de 2021, ata nº 13/2021. 
                               
                                  RESOLVE

Art. 1º - Aprovar alteração no Cronograma de Desembolso referente ao Termo de Fomento nº 003/2020 da Associação Benefi-
cente das Senhoras de Entre Rios – ABSER com a justificativa da necessidade de nova distribuição dos valores para os meses 
de agosto e setembro/2021.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 14 de julho de 2021.

TIENE MILCA DE ALMEIDA DUARTE
                                                                                 Presidente do COMDICA 
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RESOLUÇÃO Nº 033/2021

Súmula: Aprova aditivo de prazo do Termo de Fomento nº 
002/2020 da Associação Canaã de proteção à criança e ao 
adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te – COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a 
Lei Municipal nº 1644/2007, e considerando as deliberações 
da plenária ordinária realizada no dia 02 de julho de 2021, ata 
nº 12/2021: 

RESOLVE

Art. 1º – Aprovar aditivo de prazo, até 30 de novembro de 2021 
do Termo de Fomento nº 002/2020 da Associação Canaã de 
proteção à criança e ao adolescente.devido ao atraso do re-
passe do recurso que estava previsto para iniciar em setembro, 
porém foi repassado em dezembro/2020.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Guarapuava, 02 de julho de 2021

TIENE MILCA DE ALMEIDA DUARTE
                           Presidente do COMDICA 

RESOLUÇÃO Nº 034/2021

SÚMULA: Aprova a substituição de membro da Resolução nº 
043/2019.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te – COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a 
Lei Municipal nº 1644/2007 e suas alterações, considerando as 
deliberações da reunião plenária ordinária realizada em 02 de 
julho de 2021, ata nº 012/2021;  

                                   RESOLVE

Art. 1º - Aprovar a substituição de membro na comissão ins-
taurada pela Resolução nº 043/2019 a fim de apurar supostas 
ilicitudes praticadas por Conselheiro (a) Tutelar suplente instru-
ído através das Atas da Comissão de Ética do COMDICA, dos 
dias 27 de março de 2019 e 03 de abril de 2019, e do ofício nº 
092/2018 do Ministério Público, garantindo-lhe o contraditório 
e ampla defesa: 

Art. 2º - Designar o conselheiro tutelar abaixo nominado, 
para compor a comissão instaurada através da Resolução nº 
043/2019,  

Luiz Carlos Monteiro Dominico 

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Guarapuava, 02 de julho de 2021.

TIENE MILCA DE ALMEIDA DUARTE
                            Presidente do COMDICA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 112/2021
Contrato nº 198/2020

Pregão 105/2019
DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL

O Secretario Municipal de Saúde do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através 
do Decreto nº 8.418/2021, com fulcro no Decreto Municipal nº 
7.545/2019, especificamente no art. 9º, estabelece os servido-
res abaixo citados como Gestor e Fiscal das Atas ou Contratos 
providos do Contrato nº 198/2020, os quais têm a competência 
para a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Admi-
nistração Municipal:
Fica nomeado(a) como Gestor(a) SANDRA MARIA CORREIA 
portador(a) do RG nº 4.061.673-0 e inscrito(a) no CPF/MF sob 
o nº 596.207.229-49, a quem caberá a fiscalização do fiel cum-
primento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93;
Fica designado(a) como suplente do(a) Gestor(a) o(a) 
servidor(a) TEREZINHA APARECIDA ROQUE GUIMARÃES, 
portador do RG nº 2.173.942-1, inscrito no CPF nº 508.851.979-
68.
Fica nomeado(a) como Fiscal LUAN RODRIGO DE OLIVEI-
RA portador(a) do RG nº 10.684.655-3 e inscrito(a) no CPF/MF 
sob o nº 847.611.191-6, a quem caberá a fiscalização do fiel 
cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da 
Lei Federal n.º 8.666/93.
Fica designado(a) como suplente do(a) Fiscal o(a) servidor(a) 
MARCIA SALETE SILVA FARIA BUDENECK, portador(a) do 
RG nº 4.146.806-8, inscrito(a) no CPF nº 559.003.139-72.
Guarapuava, 14 de julho de 2021.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 8.418/2021

PORTARIA Nº 113/2021
Requisição Preliminar: 391/2021

DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL
O Secretario Municipal de Saúde do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através 
do Decreto nº 8.418/2021, com fulcro no Decreto Municipal nº 
7.545/2019, especificamente no art. 9º, estabelece os servido-
res abaixo citados como Gestor e Fiscal das Atas ou Contratos 
providos da Requisição Preliminar Nº 391/2021, os quais têm 
a competência para a gestão e fiscalização de contratos no 
âmbito da Administração Municipal:
Fica nomeado(a) como Gestor(a) NADIANNEY THAIS GA-
BARDO XAVIER NEGRÃO portador(a) do RG nº 7.876.746-4 
e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 006.867.489-99, a quem ca-
berá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, 
conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
Fica designado(a) como suplente do(a) Gestor(a) o(a) 
servidor(a) SANDRA MARIA CORREIA, portador do RG nº 
4.061.673-0, inscrito no CPF nº 596.207.229-49 .
Fica nomeado(a) como Fiscal GRAZIELE SCHUMANSKI 
portador(a) do RG nº 6.362.106-4 e inscrito(a) no CPF/MF sob 
o nº 033.188.489-56 , a quem caberá a fiscalização do fiel cum-
primento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93.
Fica designado(a) como suplente do(a) Fiscal o(a) servidor(a) 
FERNANDA BARIQUELO, portador(a) do RG nº 10.694.417-2, 
inscrito(a) no CPF nº 071.023.099-02
REVOGO Portaria 89/2021.
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PORTARIA Nº 114/2021
Requisição Preliminar: 469/2021

DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL
O Secretario Municipal de Saúde do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através 
do Decreto nº 8.418/2021, com fulcro no Decreto Municipal nº 
7.545/2019, especificamente no art. 9º, estabelece os servido-
res abaixo citados como Gestor e Fiscal das Atas ou Contratos 
providos da Requisição Preliminar Nº 469/2021, os quais têm 
a competência para a gestão e fiscalização de contratos no 
âmbito da Administração Municipal:
Fica nomeado(a) como Gestor(a) SANDRA MARIA CORREIA 
portador(a) do RG nº 4.061.673-0 e inscrito(a) no CPF/MF sob 
o nº 596.207.229-49, a quem caberá a fiscalização do fiel cum-
primento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93;
Fica designado(a) como suplente do(a) Gestor(a) o(a) 
servidor(a) MICHEL JOSE PIRES, portador do RG nº 
10.047.406-9, inscrito no CPF nº 062.142.809-48 .
Fica nomeado(a) como Fiscal LUIS CARLOS PAGANINI JU-
NIOR portador(a) do RG nº 12.975.980-1 e inscrito(a) no CPF/
MF sob o nº 097.265.329-57 , a quem caberá a fiscalização do 
fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 
da Lei Federal n.º 8.666/93.
Fica designado(a) como suplente do(a) Fiscal o(a) servidor(a) 
ELAINE FABIANE DA SILVA, portador(a) do RG nº 8.681.011-
5, inscrito(a) no CPF nº 054.541.499-77.
Guarapuava, 14 de Julho de 2021.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 8.418/2021

PORTARIA Nº 115/2021
Requisição Preliminar: 470/2021

DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL
O Secretario Municipal de Saúde do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através 
do Decreto nº 8.418/2021, com fulcro no Decreto Municipal nº 
7.545/2019, especificamente no art. 9º, estabelece os servido-
res abaixo citados como Gestor e Fiscal das Atas ou Contratos 
providos da Requisição Preliminar Nº 470/2021, os quais têm 
a competência para a gestão e fiscalização de contratos no 
âmbito da Administração Municipal:
Fica nomeado(a) como Gestor(a) RODRIGO LAGOS 
portador(a) do RG nº 8.341.141-97 e inscrito(a) no CPF/MF 
sob o nº 054.067.279-31, a quem caberá a fiscalização do fiel 
cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da 
Lei Federal n.º 8.666/93;
Fica designado(a) como suplente do(a) Gestor(a) o(a) 
servidor(a) LUAN RODRIGO DE OLIVEIRA, portador do RG nº 
10.684.655-3, inscrito no CPF nº 084.761.119-16 .
Fica nomeado(a) como Fiscal ÈRIKA MAYUME YAUSSE 
portador(a) do RG nº 8.545.511-7 e inscrito(a) no CPF/MF sob 
o nº 065.199.989-82 , a quem caberá a fiscalização do fiel cum-
primento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93.
Fica designado(a) como suplente do(a) Fiscal o(a) servidor(a) 
SANDRA MARIA CORREIA, portador(a) do RG nº 4.061.673-0, 
inscrito(a) no CPF nº 596.207.229-49.
Guarapuava, 14 de Julho de 2021.

PORTARIA Nº 116/2021
Requisição Preliminar: 472/2021

DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL
O Secretario Municipal de Saúde do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através 
do Decreto nº 8.418/2021, com fulcro no Decreto Municipal nº 
7.545/2019, especificamente no art. 9º, estabelece os servido-
res abaixo citados como Gestor e Fiscal das Atas ou Contratos 
providos da Requisição Preliminar Nº 472/2021, os quais têm 
a competência para a gestão e fiscalização de contratos no 
âmbito da Administração Municipal:
Fica nomeado(a) como Gestor(a) FERNANDA SPYRA 
DAL’MAZ portador(a) do RG nº 6.749.224-2 e inscrito(a) no 
CPF/MF sob o nº 004.116.839-93, a quem caberá a fiscaliza-
ção do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o ar-
tigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
Fica designado(a) como suplente do(a) Gestor(a) o(a) 
servidor(a) ANA CLAUDIA MARCHINSKI, portador do RG nº 
7.973.501-9, inscrito no CPF nº 032.821.029-33 .
Fica nomeado(a) como Fiscal CLEMILSE MARIA DOS ANJOS 
ARIAS portador(a) do RG nº 9.992.072-7 e inscrito(a) no CPF/
MF sob o nº 542.407.279-87, a quem caberá a fiscalização do 
fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 
da Lei Federal n.º 8.666/93.
Fica designado(a) como suplente do(a) Fiscal o(a) servidor(a) 
FERNANDA BARIQUELO, portador(a) do RG nº 10.694.417-2, 
inscrito(a) no CPF nº 071.023.099-02.
Guarapuava, 15 de Julho de 2021.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 8.418/2021

PORTARIA Nº 117/2021
DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL

O Secretario Municipal de Saúde do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através 
do Decreto nº 8.418/2021, com fulcro no Decreto Municipal nº 
7.545/2019, especificamente no art. 9º, estabelece os servido-
res abaixo citados como Gestor e Fiscal das Atas ou Contratos, 
os quais têm a competência para a gestão e fiscalização de 
contratos no âmbito da Administração Municipal:
Fica nomeado(a) como Gestor(a) MARCIO ROSA LOSSO 
portador(a) do RG nº 8.011.439-7 e inscrito(a) no CPF/MF sob 
o nº 004.638.379-40, a quem caberá a fiscalização do fiel cum-
primento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei 
Federal n.º 8.666/93;
Fica designado(a) como suplente do(a) Gestor(a) o(a) 
servidor(a) MICHEL JOSE PIRES, portador do RG nº 
10.046.829-9, inscrito no CPF: nº 062.142.809-48.
Fica nomeado(a) como Fiscal  portador(a) LUIS CARLOS PA-
GANINI JUNIOR do RG nº 12.975.980-1 e inscrito(a) no CPF/
MF sob o nº 097.265.329-57, a quem caberá a fiscalização do 
fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 
da Lei Federal n.º 8.666/93.
Fica designado(a) como suplente do(a) Fiscal o(a) servidor(a) 
ELICEU ANTONIO PAULUK portador(a) do RG nº 5.398.728-1, 
inscrito(a) no CPF: nº 774.753.809-04.
Guarapuava, 16 de Julho e 2021.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 8.418/2021

Guarapuava, 14 de Julho de 2021.
JONILSON ANTÔNIO PIRES

Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 8.418/2021

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 8.418/2021
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA

PORTARIA Nº 28/2021

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

R E S O L V E:

Art.1º Nomear a servidoras Larissa Aparecida Slompo, matrí-
cula 357-1, Carla Eloísa Lima, matrícula 728-1 e Giselli Apa-
recida Fonseca de Almeida, matrícula 7091-1, para que sob a 
presidência da primeira, integrem Comissão Especial visando 
a instituição do programa de testagens aos servidores e vere-
adores do Poder Legislativo como forma de mapeamento, pre-
venção e para contabilizar as estatísticas de casos internos de 
Coronavírus, conforme está estabelecido no Decreto 79/2021 
de 07de julho de 2021. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as demais disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 16 de julho de 2021.

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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