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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 09 a 16 de agosto de 2021
Veiculação: 16 de agosto de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2181

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

DECRETOS

DECRETO Nº 8792/2021
Regulamenta o Capítulo VII, da Lei Municipal n.º 2373/2014, 
que instaura processo administrativo disciplinar do prestador 
de serviço público no segmento do transporte autônomo de 
passageiros por táxi. 

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

CONSIDERANDO que Lei Municipal n.º 2373/2014, diz respei-
to a possibilidade de regulamentação através de normas com-
plementares;

CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 2532/2016, que instituiu 
a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SETRAN, 
na estrutura administrativa do Município de Guarapuava, bem 
como suas competências;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Disciplinar – PAD 
como alternativa imediata e adequada da Administração Públi-
ca Municipal para apuração dos fatos, e eventuais penalidades;

DECRETA:

Art. 1º O Processo Administrativo Disciplinar- PAD - é o ins-
trumento destinado a apurar responsabilidade do prestador de 
serviço público no seguimento transporte autônomo de passa-
geiros por táxi, ou seja, permissionário do serviço de táxi, por 
infração praticada no exercício de suas atribuições ou relacio-
nado com as atribuições da função em que se encontre inves-
tido.

Art. 2º O Processo Administrativo Disciplinar- PAD será ins-
taurado por ato próprio do Secretário Municipal de Trânsito e 
Transportes - SETRAN, o qual tramitará através do sistema di-
gital utilizado pelo Município de Guarapuava, sempre que exis-
tirem indícios de autoria e materialidade do fato irregular, dentro 
da sua área de competência, conforme prevê a Lei Municipal 
n.º 2.532/2016 e demais dispositivos da Lei nº 2.373/2014.

Parágrafo único. Nos termos do caput deste artigo, todos os 
procedimentos administrativos, no curso processo disciplinar, 
deverão ser realizados através do sistema digital.

I – Na hipótese de documentos físicos, os mesmos deverão ser 
digitalizados e anexados à plataforma digital.

Art. 3º A autoridade competente para a instauração do Proces-
so Administrativo Disciplinar- PAD, emitirá o ato de designação 
da comissão através de portaria específica, indicando, dentre 
seus membros, o respectivo presidente.

§ 1º O presidente da comissão designará o membro que deve-
rá secretariá-lo.
§ 2º O Processo Administrativo Disciplinar- PAD, será condu-
zido por uma comissão composta de 03 (três) servidores mu-
nicipais, dos quais pelo menos 02 (dois) devem ser estáveis.
§ 3º A competência para aplicação da penalidade será da auto-
ridade que exarou o ato instaurador do Processo Administrativo 
Disciplinar - PAD, à exceção dos casos em que a competência 
for de autoridade superior;

Art. 4º São fases do Processo Administrativo Disciplinar - PAD:
I - instauração; 
II - citação;
III - defesa prévia
IV - instrução;
V - indiciamento;
VI - defesa;
VII - relatório conclusivo;
VIII - decisão;

Art. 5º O prazo para conclusão do processo administrativo dis-
ciplinar será de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do 
ato que designou a comissão, podendo ser prorrogado, me-
diante justificativa apresentada pelo Presidente da Comissão, 
por períodos sucessivos de 30 (trinta) dias, até o limite máximo 
de 120 (cento e vinte) dias, a ser analisada e deferida pela 
autoridade superior.
§ 1º A não observância do prazo não acarretará nulidade do 
processo, e poderá importar em responsabilidade administrati-
va dos membros da comissão, em caso de dolo ou culpa com-
provada, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
§ 2º O prazo estabelecido no caput deste artigo começa a con-
tar a partir do dia útil imediato e posterior à publicação, no ór-
gão oficial do Município de Guarapuava, do ato de designação 
da comissão.

Art. 6º Instaurado o processo disciplinar, com a publicação do 
ato que designou a comissão, a mesma se reunirá para a sua 
instalação, determinando imediatamente a citação do acusado-
-permissionário, que deverá ser feita no prazo de até 05 (cinco) 
dias.

§ 1º No termo de citação deverão constar:

I - os nomes do acusado-permissionário e seu respectivo domi-
cílio ou residência;
II - a finalidade da citação, com todas as especificações cons-
tantes no ato infracional com, indicação, em tese, do dispositi-
vo legal infringido, bem como a menção do prazo para contes-
tar, sob pena de revelia;
III - a aplicação de sanção para o caso de descumprimento da 
ordem, se houver;
IV - se for o caso, a intimação do citando para comparecer, 
acompanhado de advogado ou de defensor público, à audiên-
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cia de conciliação ou de mediação, com a menção do dia, da 
hora e do lugar do comparecimento;
V - a cópia do ato de infração, do despacho ou da decisão da 
Comissão;
VI - a assinatura do Presidente ou seu representante; 
VII – nos mesmos termos, a possibilidade de: 

a.acompanhamento do processo, pessoalmente ou por meio 
de procurador;
b.   vista dos autos, de arrolar testemunhas, de produzir provas 
e contraprovas, bem como formular quesitos, no caso prova 
testemunhal;
§ 2º No caso de recusa do acusado-permissionário em apor o 
ciente na cópia da citação, o permissionário será considerado 
devidamente citado, com a juntada aos autos de termo próprio, 
lavrado pelo servidor que fez a citação, com a assinatura de 02 
(duas) testemunhas.
§ 3º Em caso de impossibilidade da obtenção de assinatura 
de 02 (duas) testemunhas, nos termos do parágrafo anterior, 
o servidor encarregado pela citação deverá emitirá certidão, 
por escrito, devidamente assinada, na qual descreverá os fatos 
ocorridos, com a consequente juntada aos autos.
§ 4º O acusado-permissionário que mudar de residência, fica 
obrigado a comunicar à comissão o local onde poderá ser en-
contrado.
§ 5º Achando-se o acusado-permissionário em lugar incerto e 
não sabido, o mesmo será citado por edital, publicado no órgão 
oficial do Município.

Art. 7º A regular citação será comprovada mediante juntada 
aos autos:

I - da contrafé do respectivo mandado, no caso de citação pes-
soal;
II - das cópias dos 02 (dois) editais publicados no órgão oficial 
do Município de Guarapuava, no caso de citação por edital;
III - de cópia de correspondência assinada pelo acusado-per-
missionário, no caso de citação pelo correio. 

Art. 8º O acusado-permissionário poderá apresentar defesa 
prévia, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da cita-
ção, por meio da qual indicará provas que pretende produzir e 
arrolará testemunhas.

Art. 9º Considerar-se-á revel, o acusado-permissionário que, 
regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal.

Parágrafo Único.  A revelia será declarada, por termo, nos au-
tos do processo.

Art. 10. Na fase de instrução, a comissão promoverá a toma-
da de depoimentos, acareações, investigações e diligências 
cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando 
necessário a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa 
elucidação dos fatos.

Art. 11. É assegurado ao acusado-permissionário o direito de 
acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, podendo arrolar testemunhas, fazer reperguntas 
durante as oitivas, produzir provas e contraprovas e formular 
quesitos, quando se tratar de prova pericial.

Parágrafo único.  O acusado-permissionário não poderá inter-
ferir no interrogatório da testemunha, durante a inquirição por 
parte da Comissão, podendo se manifestar apenas quando lhe 
for dada a palavra.

Art. 12. O acusado-permissionário, e/ou seu procurador(a) de-
verão ser intimados com antecedência mínima de:

I - 48 (quarenta e oito) horas, das diligências em geral;
II - 05 (cinco) dias úteis no caso de prova pericial, para a for-
mulação de quesitos;
III – Intimação do acusado-permissionário para comparecer em 
audiência com antecedência mínima de dez dias úteis do ato;

§ 1º O Presidente da Comissão poderá denegar, justificada-
mente, os pedidos considerados impertinentes, meramente 
protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento 
dos fatos.
§ 2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a com-
provação do fato não depender de conhecimento especial de 
perito.

Art. 13. As testemunhas de instrução, no máximo de 03 (três), 
serão ouvidas separadamente, na presença do acusado, do 
seu procurador(a), devendo o presidente conduzir o depoimen-
to, restringindo-o, exclusivamente, ao objeto da infração disci-
plinar em apuração.

Art. 14. Nos termos do artigo anterior, compete ao procurador(a) 
do acusado-permissionário, intimar a testemunha por ele deter-
minada, informando o dia, hora e o local da audiência, dispen-
sando-se a intimação pela Comissão.
§ 1º A intimação será realizada por carta com aviso de recebi-
mento, devendo ocorrer após a sua juntada aos autos;
§ 2º O presidente da Comissão poderá limitar o número de tes-
temunhas, levando em conta a complexidade da causa e dos 
fatos individualmente considerados;
§ 3º O acusado-permissionário comprometer-se a levar a tes-
temunha à audiência, independentemente de intimação, pre-
sumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 
desistiu de sua inquirição.
§ 4º Caso a testemunha não seja localizada, poderá haver 
substituição por outra, mediante justificativa motivada apresen-
tada pelo acusado-permissionário verbalmente em audiência, 
com prazo de 20 (vinte) minutos para sua manifestação oral, o 
qual será deferido ou não, pela Comissão, podendo, após, ser 
designada nova data para inquirição da testemunha;
§ 5º As testemunhas não poderão se eximir de prestar depoi-
mento;
§ 6º Os ascendentes, descendentes, cônjuge, ainda que legal-
mente separado, companheiro, irmãos, cunhados, sogros pais 
ou filhos do acusado-permissionário serão ouvidos como infor-
mantes, se não for possível a produção de provas por outros 
meios.

Art. 15.  O depoimento será prestado oralmente e reduzido a 
termo, sendo vedado a testemunha trazê-lo por escrito.

§ 1º Antes de iniciado o depoimento, o acusado-permissionário 
poderá contraditar a testemunha e arguir suspeição, o que será 
registrado em ata pela Comissão, a qual decidirá pela oitiva ou 
não da testemunha.
§ 2º As testemunhas serão inquiridas separadamente.
§ 3º O acusado-permissionário não poderá interferir no inter-
rogatório da testemunha, durante a inquirição por parte da Co-
missão, podendo se manifestar apenas quando lhe for dada a 
palavra.

Art. 16. No interrogatório do acusado-permissionário, que po-
derá estar acompanhado de seu procurador, será vedada a 
presença de terceiros.
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Art. 17. O não comparecimento do acusado-permissionário de-
vidamente citado e/ou intimado para o ato designado, sem jus-
tificativa, acarretará a preclusão das provas que deveriam ser 
requeridas, especificadas e/ou produzidas pelo(a) mesmo(a), 
assegurada a faculdade de juntada de documentos com a de-
fesa final.

Art. 18. O Presidente da Comissão Processante dará segui-
mento ao processo sem a presença do acusado-permissioná-
rio, ou do seu procurador(a), que regularmente intimado para 
qualquer ato, não comparecer à sessão no dia e hora designa-
dos, sem apresentar prévia e razoável justificativa.

§ 1º Os atos realizados nas condições previstas no caput deste 
artigo, poderão ser anulados, se verificado, a qualquer tempo, 
que o erro decorreu de evento que impossibilitou o compareci-
mento tempestivo.
§ 2º Anulados os atos nos termos do § 1º, será reiniciada a ins-
trução, com aproveitamento dos atos instrutórios já realizados, 
desde que ratificados pela Comissão, por termo lançado nos 
autos.

Art. 19. Será concedida vista dos autos ao acusado-permis-
sionário, mediante simples solicitação, a expensas do interes-
sado. 

§ 1º A concessão de vista será assegurada, e deverá ocorrer 
no prazo para manifestação do acusado-permissionário, ou 
para apresentação de recursos. 
§ 2º O acusado-permissionário, seu procurador(a), deverá ser 
informado quando houver juntada de novos documentos aos 
autos.
 
Art. 20. Ultimada a instrução, que será certificada nos autos, 
a Comissão lavrará, em 5 (cinco) dias úteis, o Termo de Indi-
ciamento, em que será tipificada a infração disciplinar, com a 
especificação dos fatos a ele imputados, as respectivas provas 
e as penalidades cabíveis.

Art. 21. O indiciado(a) será intimado(a), por mandado expedido 
pelo presidente da Comissão, para apresentar defesa escrita, 
no prazo de 10 (dez) dias, assegurada vista e cópia do proces-
so conjunto a Comissão instaurada.

§ 1º Havendo dois ou mais indiciados, o prazo para a defesa 
será comum, de 10 (dez dias) úteis.
§ 2º O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para 
diligências reputadas indispensáveis.

Art. 22. A Comissão remeterá o processo à autoridade que so-
licitou a sua instauração, devidamente acompanhado de Rela-
tório Conclusivo.

Art. 23. O relatório de que trata o artigo 21 deverá ser minucio-
so, devendo constar o resumo das peças principais dos autos, 
com menção às provas em que a Comissão se baseou para 
formar sua convicção.

§ 1º O Relatório Conclusivo será sempre quanto à inocência ou 
à responsabilidade do acusado-permissionário.
§ 2º Em caso de responsabilidade do acusado-permissioná-
rio, a Comissão indicará o dispositivo legal transgredido, bem 
como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Art. 24. A Comissão poderá solicitar expressamente à Procu-
radoria Geral do Município apoio na elaboração do termo de 

indiciamento e do Relatório Conclusivo, nos casos em que a 
penalidade, em tese, seja a extinção da permissão.

Parágrafo único. A manifestação da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio abrangerá apenas os aspectos de legalidade. 

Art. 25. Apresentado o Relatório Conclusivo, a Comissão ficará 
à disposição da autoridade competente para quaisquer escla-
recimentos julgados necessários, dissolvendo-se 10 (dez) dias 
úteis após a data em que for proferido o julgamento. 

Art. 26.  Recebido o processo, a autoridade competente profe-
rirá o seu julgamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o qual 
poderá ter, por cominações, àquelas previstas no art. 34 da Lei 
Municipal nº. 2373/2014:

I– Advertência por escrito;
II- Multa;
III - Suspensão temporária do exercício da atividade de per-
missionário, de motorista auxiliar ou de motorista contratado 
de pessoa jurídica;
IV – Cancelamento do cadastro de motorista auxiliar e de mo-
torista contratado da pessoa jurídica;
V - Extinção da permissão;
 
Art. 27.  A autoridade encarregada ao julgamento do processo, 
se considerar que os fatos não foram apurados devidamente, 
devolverá a comissão os autos para novas diligências.

Art. 28. A Comissão deverá exercer suas atividades com inde-
pendência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à 
elucidação do fato, ou exigido pelo interesse da Administração 
Pública Municipal.

Art. 29.  Nenhum servidor poderá recusar-se a prestar depoi-
mento, ser acareado ou executar trabalho de sua competência, 
se requisitado pela Comissão de processo disciplinar, salvo im-
possibilidade comprovada.

Art. 30. Todas as manifestações, juntada de documentos e de-
mais atos processuais deverão ocorrer, exclusivamente, atra-
vés da plataforma digital utilizada pelo Município.

§ 1º O procurador do acusado-permissionário não será ad-
mitido a postular em procuração, salvo para evitar preclusão, 
decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado ur-
gente.
§ 2º Nas hipóteses previstas no caput, o procurador deverá 
juntar a procuração no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 3º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamen-
te àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o procura-
dor e/ou advogado pelas despesas e por perdas e danos.

Art. 31. Se a permanência do acusado-permissionário causar 
constrangimento à testemunha, durante a audiência, este po-
derá ser convidado a se retirar do local em que se realizará o 
ato, o que deverá ser consignado em ata.
Art. 32. Quando a infração disciplinar estiver capitulada como 
crime e o acusado estiver respondendo a ação penal, a Co-
missão poderá solicitar à autoridade competente cópia repro-
gráfica autêntica de documentos relativos aos depoimentos, 
acareações, investigações, laudos periciais e de demais atos 
processuais considerados úteis para a apuração da transgres-
são disciplinar.

Art. 33. Ocorrendo a morte do acusado-permissionário, a Co-
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missão fará juntar cópia do Decreto ou certidão de óbito e encaminhará os autos à autoridade que instaurou o processo, para 
análise e liberação.

Art. 34. A revelia será declarada, por termo ou por despacho, nos autos do procedimento.

Art. 35. As férias, licenças ou outros afastamentos, não suspendem ou interrompem o curso do processo administrativo discipli-
nar, ressalvada a licença para tratamento de saúde com atestado médico homologado pela inspeção ou pela perícia oficial do 
Município, que acarretará o consequente sobrestamento do feito.

Parágrafo único. O acusado-permissionário não pode se recusar a receber citações, notificações ou intimações relativas ao pro-
cesso disciplinar, nos casos apontados no caput deste artigo.

Art. 36.  Na contagem de prazo em dias, para a prática de qualquer ato processual, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 37. A Comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo do expediente aos trabalhos do processo, ficando seus 
membros, em tal caso, dispensados das suas atribuições ordinárias durante o curso das diligências e a elaboração do Relatório 
Conclusivo.

Guarapuava, 23 de junho de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8882/2021
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DECRETO Nº 8883/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
municipal nº 2035 de 2012,

DECRETA

Art. 1º Autorizar a disposição funcional da servidora Ana Paula Pereira, matrícula nº 14168, psicóloga, da Fundação de Proteção 
Especial da Juventude e Infância – Fundação Proteger, para prestar serviços junto a Secretária Municipal de Saúde, até 31 de 
dezembro de 2022, de acordo com termo de convênio 17/2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de agosto de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8889/2021
Declara de Utilidade Pública para fins de Desapropriação, parte do imóvel que menciona e especifica e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas e atendendo ao 
contido nos Arts. 5º, 6º e 15 do Decreto Lei nº 3365, de 21 de junho de 1941, com alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 
2786, de 21 de maio de 1956,

D E C R E T A

Art. 1º Fica Declarada de Utilidade Pública para fins de Desapropriação, pelo valor fixo e irreajustável de R$29.982,62 (vinte 
e nove mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), parte do terreno Urbano constituído pelo Lote 04, da 
Quadra 11, do Loteamento Maria das Dores, com 495,00 metros quadrados, objeto da Matrícula nº. 8386, pertencente ao Serviço 
de Registro de Imóveis do 1º Ofício, desta Comarca e cidade, tudo conforme peças técnicas anexas.

Art. 2º A área objeto do artigo anterior, destina-se à Projeto da Via de Ligação das Rodovias BR-277 e PRT- 466, acompanhando 
o Rio Xarquinho, com desvio de seu curso, no Bairro Industrial.

Art. 3º A desapropriação em apreço deverá ser, preferencialmente, por acordo e em caráter de urgência.

Art. 4º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias e sobre a presente 
transação, não haverá incidência de ITBI.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Guarapuava, em 06 de agosto de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8890/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1° Nomear a Sra. Marli Aparecida Santana, inscrita no 
CPF/MF nº 926.827.749-20, para exercer o cargo de Chefe 
de Divisão na Fundação de Proteção Especial da Juventude e 
Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, a partir de 09 de agosto 
2021.

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

Guarapuava, 09 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8894/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
municipal nº 2035 de 2012,

DECRETA

Art. 1º Autorizar a disposição funcional da servidora Rozelmi-
ra de Fátima Rodriques da Luz, matrícula nº 14478, agente 
de serviços gerais, da Fundação de Proteção Especial da Ju-
ventude e Infância – Fundação Proteger, para prestar serviços 
junto a Secretária Municipal de Saúde, a contar do dia 02 de 
setembro de 2021 até 31 de dezembro de 2022, de acordo com 
termo de convênio 17/2021.

Art. 2º Autorizar a disposição funcional da servidora Sueli 
Aparecida de Camargo, matrícula nº 15270, agente de servi-
ços gerais, da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância – Fundação Proteger, para prestar serviços junto a 
Secretária Municipal de Saúde, a contar do dia 02 de setembro 
de 2021 até 31 de dezembro de 2022, de acordo com termo de 
convênio 17/2021.

Art. 3º Autorizar a disposição funcional da servidora Rozilda 
Andrade da Silva Brotzko, matrícula nº 15350, Atendente So-
cial, da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infân-
cia – Fundação Proteger, para prestar serviços junto a Secre-
tária Municipal de Saúde, a contar do dia 02 de setembro de 
2021 até 31 de dezembro de 2022, de acordo com termo de 
convênio 17/2021.

Art. 4º Autorizar a disposição funcional da servidora Juliana 
Lara de Oliveira, matrícula nº 14818, Atendente Social, da Fun-
dação de Proteção Especial da Juventude e Infância – Funda-
ção Proteger, para prestar serviços junto a Secretária Municipal 
de Saúde, a contar do dia 02 de setembro de 2021 até 31 de 
dezembro de 2022, de acordo com termo de convênio 17/2021.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 02 de setembro de 2021.

Guarapuava, 11 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA Nº 981/2021

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 119, da Lei Complementar Munici-
pal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, aos servi-
dores:
I. Ademar de Rocco, matrícula nº 4.271/4, Fiscal Geral, 
lotada na Secretaria Municipal de Finanças, compreendendo o 
período de 19/07/2021 a 17/08/2021.
II. Adriane Palinski Batista, matrícula nº 13.412/0 – 
14.539/4, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 09/08/2021.
III. Alexandre Westephal Losso, matrícula nº 18.611/2, 
Médico Generalista P. A. 20H, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde, compreendendo o período de 06/08/2021 a 
15/08/2021.
IV. Ana Beatriz Delle Nogueira, matrícula nº 16.037/7, En-
fermeiro (a), lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compre-
endendo o período de 09/08/2021 a 11/08/2021.
V. Anair de Fatima Lima, matrícula nº 13.873/8, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 10/08/2021 a 24/08/2021.
VI. Arlete Correa da Luz Moleta, matrícula nº 13.019/2, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 09/08/2021 a 
10/08/2021.
VII. Bruna Argenta, matrícula nº 15.951/4, Educador (a) In-
fantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 04/08/2021 a 10/08/2021.
VIII. Claudia Aparecida Antunes da Silva Wikuats, matrícula 
nº 14.552/1 – 16.179/9, Professor (a), lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
06/08/2021 a 09/08/2021.
IX. Daiane dos Santos de Gois, matrícula nº 18.257/5, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 03/08/2021 a 
05/08/2021.
X. Djecy Mayra Schimilouski Rosa, matrícula nº 17.536/6, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 09/08/2021 a 
10/08/2021.
XI. Elaine Aparecida Teixeira, matrícula nº 14.902/0, Agen-
te Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o período de 09/08/2021 a 15/08/2021.
XII. Eliane Pires de Oliveira, matrícula nº 10.887/1, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 05/08/2021 a 
06/08/2021.
XIII. Elizabete do Rocio Antonichen, matrícula nº 15.964/6, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 09/08/2021 a 
10/08/2021.
XIV. Elizete Anzolin de Souza Lima, matrícula nº 6.717/2 
– 13.136/9, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo o período de 02/08/2021 
a 07/08/2021.
XV. Elizete da Luz Caldas Buss, matrícula nº 14.687/0, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 09/08/2021.
XVI. Evanilda Maria Vaz, matrícula nº 17.855/1, Técnico em 
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Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 10/08/2021 a 15/08/2021.
XVII. Flora Chochuk Micheletto, matrícula nº 15.975/1, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 08/08/2021 a 
10/08/2021.
XVIII. Florisa Bertuol de Freitas, matrícula nº 15.717/1, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 06/08/2021 a 
04/09/2021.
XIX. Gilvana Aparecida Churka Jansen, matrícula nº 
15.977/8, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
05/08/2021 a 10/08/2021.
XX. Indianara Maria Maciel Moreira, matrícula nº 6.565/0, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 07/08/2021 a 10/08/2021.
XXI. Itamara Gomes Soares Batista, matrícula nº 16.804/1, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 10/08/2021 a 
19/08/2021.
XXII. Jacqueline Ferreira Zolinger Polak, matrícula nº 
14.455/0 – 16.226/4, Professor (a), lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
07/08/2021 a 09/08/2021.
XXIII. Jacqueline Ferreira Zolinger Polak, matrícula nº 
16.226/4, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 10/08/2021.
XXIV. Josiane de Jesus Barbosa Kruger, matrícula nº 
10.276/8 – 14.448/7, Professor (a), lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
02/08/2021 a 03/08/2021.
XXV. Juliane Maria Rocha, matrícula nº 17.600/1, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 06/08/2021 a 09/08/2021.
XXVI. Katia Marcon, matrícula nº 12.601/2 – 14.408/8, Pro-
fessor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o dia 06/08/2021.
XXVII. Kelly Aparecida Vaz dos Santos de Lara, matrícula nº 
17.818/7 – 19.248/1, Professor (a), lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
30/07/2021 a 01/08/2021.
XXVIII. Marcos Antonio Fernandes, matrícula nº 11.711/0, Pro-
fessor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 09/08/2021 a 13/08/2021.
XXIX. Maria Eliane Lopes Pereira, matrícula nº 17.900/0, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 09/08/2021 a 
11/08/2021.
XXX. Maria Rosalina Gasparello, matrícula nº 11.728/5, Pro-
fessor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 09/08/2021 a 11/08/2021.
XXXI. Nair Cordeiro de Melo, matrícula nº 11.293/3, Auxiliar 
de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o dia 11/08/2021.
XXXII. Regina Maria Malamin dos Santos, matrícula nº 
16.359/7, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
11/08/2021 a 14/08/2021.
XXXIII. Rosangela Aparecida da Rosa, matrícula nº 18.087/4, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 09/08/2021 a 
11/08/2021.
XXXIV. Rosebel de Camargo, matrícula nº 13.951/3 – 
14.503/3, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 02/08/2021 a 

06/08/2021.
XXXV. Sonia Mara Valerio de Almeida, matrícula nº 16.026/1, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 09/08/2021 a 
10/08/2021.
XXXVI. Terezinha Aparecida Zemplusk Almeida, matrícula nº 
14.004/0, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, compreendendo o dia 06/08/2021.

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

Guarapuava, 13 de agosto de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 982/2021
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 139, da Lei Complementar Munici-
pal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Acompanhamento de Tratamen-
to de Saúde aos servidores.
I. Allyne Tokarski, matrícula nº 17.472/6, Educador (a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia 06/08/2021.   
II. Ana Paula Lage Lopes, matrícula nº 18.098/0, Educa-
dor (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 09/08/2021. 
III. Ariane Camargo de Antoni, matrícula nº 17.473/4, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 10/08/2021 a 
11/08/2021.   
IV. Beatriz Terezinha Morais de Ramos, matrícula nº 
10.156/7 – 17.735/0, Professor (a), lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia 11/08/2021.
V. Bruna Stefanes Batista, matrícula nº 17.519/6, Edu-
cador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 05/08/2021 a 
09/08/2021.   
VI. Carolina Fiuza, matrícula nº 10.534/1, Servente de 
Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra, compreendendo o dia 09/08/2021.
VII. Cintia Tulio Bulcoski, matrícula nº 11.525/8, Professor 
(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia 09/08/2021.
VIII. Claudia Fatima de Quadros, matrícula nº 17.969/8, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 09/08/2021 a 
14/08/2021.
IX. Cristiane Cordeiro dos Santos, matrícula nº 16.392/9, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 06/08/2021.

X. Delcimara Rocha de Oliveira, matrícula nº 14.601/3, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 05/08/2021 a 19/08/2021.
XI. Elane Silva Amaral, matrícula nº 17.938/8, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o dia 10/08/2021.
XII. Eliane de Jesus Fiuza, matrícula nº 18.293/1, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
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tura, compreendendo o período de 07/08/2021 a 09/08/2021.
XIII. Gleisy Vargas Preste, matrícula nº 16.774/6, Secretário 
(a) Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 10/08/2021 a 11/08/2021.   
XIV. Janete Kulik, matrícula nº 16.197/7, Professor (a), lota-
da na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreen-
dendo o período de 05/08/2021 a 11/08/2021.
XV. Jaqueline Strapação Souza, matrícula nº 17.731/8, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 06/08/2021.
XVI. Jocemara Viviane Cury Siqueira, matrícula nº 17.738/5, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 09/08/2021.
XVII. Jocimara Wirmond Pauluch, matrícula nº 17.754/7, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 09/08/2021.
XVIII. Joelma Leticia dos Santos Moura, matrícula nº 
17.372/0, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, compreendendo os períodos de 
05/08/2021 a 06/08/2021 e 07/08/2021 a 10/08/2021.
XIX. Johnny de Oliveira Maia, matrícula nº 16.143/8, Moto-
rista de Veículos Pesados, lotada na Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social, compreendendo o dia 
09/08/2021.
XX. Juliane Aparecida de Oliveira Ribeiro, matrícula nº 
14.926/8, Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, compreendendo o dia 05/08/2021.
XXI. Leila Cristiane Bida, matrícula nº 15.995/6, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 06/08/2021 a 10/08/2021.   
XXII. Leoni Teresinha Pereira Nascimento de Goes, ma-
trícula nº 17.031/3, Servente de Limpeza, lotada na Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia 
10/08/2021.
XXIII. Marcia Terezinha Martins Kaliberda, matrícula nº 
6.268/5, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, compreendendo o dia 09/08/2021.
XXIV. Maria Clarisse de Macedo Fagundes, matrícula nº 
12.328/5, Supervisor (a) Pedagógica, lotada na Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia 
09/08/2021.
XXV. Maria Roseli Pereira, matrícula nº 15.904/2, Técnico 
em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o dia 06/08/2021.
XXVI. Marieli Zviezykoski Engler, matrícula nº 19.236/8, Pro-
fessor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 05/08/2021 a 06/08/2021.   
XXVII. Marisa de Fatima de Oliveira, matrícula nº 14.960/8, 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, compreendendo o dia 10/08/2021.
XXVIII. Maura Mendes de Araújo, matrícula nº 16.458/5, Cirur-
gião Dentista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o dia 26/07/2021.
XXIX. Nadianne Thais Gabardo Xavier Negrão, matrícula nº 
16.958/7, Nutricionista, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o dia 09/08/2021.
XXX. Nilceia Tomazi Medeiros da Rosa, matrícula nº 
16.041/5, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
10/08/2021 a 13/08/2021.  
XXXI. Patricia Chiconatto, matrícula nº 17.138/7, Nutricionis-
ta, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com-
preendendo o período de 09/08/2021 a 11/08/2021.  
XXXII. Roselita Wuchryn Martins, matrícula nº 8.163/9, Fisio-
terapeuta, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo os períodos de 17/04/2021 a 27/04/2021 e 03/08/2021.

XXXIII. Sharonn Martins Gonçalves Hartmann, matrícula nº 
15.012/6, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 09/08/2021.
XXXIV. Silmara Aparecida de Ramos, matrícula nº 15.800/3, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 09/08/2021.
XXXV. Vanderleia do Belem Loures de Oliveira, matrícula nº 
18.748/8, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 10/08/2021 a 
15/08/2021.   

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

Guarapuava, 13 de agosto de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 983/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 119, da Lei Complementar Munici-
pal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder prorrogação da licença para Tratamento de 
Saúde aos servido-res:
I. Bruna Argenta, matrícula nº 15.951/4, Educador (a) In-
fantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 11/08/2021 a 14/08/2021.
II. Claudia Aparecida Antunes da Silva Wikuats, matrícula 
nº 14.552/1 – 16.179/9, Professor (a), lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, compreen-dendo o período de 
10/08/2021 a 11/08/2021.
III. Ediclea da Graça Cerbele Santos, matrícula nº 
11.830/3, Servente de Limpeza, lo-tada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
04/08/2021 a 06/08/2021.
IV. Elizete Anzolin de Souza Lima, matrícula nº 6.717/2 
– 13.136/9, Professor (a), lo-tada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo o período de 08/08/2021 
a 09/08/2021.
V. Everli Terezinha Pedroso dos Santos Belin, matrícula 
nº 9.706/3, Guardião, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 09/08/2021 a 
03/09/2021.
VI. Ivete Paiva, matrícula nº 7.611/2, Professor (a), lotada 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreenden-
do o período de 05/08/2021 a 02/11/2021. 
VII. Juliane Maria Rocha, matrícula nº 17.600/1, Servente 
de Limpeza, lotada na Se-cretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 10/08/2021 a 15/08/2021.
VIII. Kelly Aparecida Vaz dos Santos de Lara, matrícula nº 
17.818/7 – 19.248/1, Pro-fessor (a), lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o dia 03/08/2021.
IX. Maria Luisa Pedroso Hiller, matrícula nº 8.555/3 – 
10.282/2, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 10/08/2021 a 
08/09/2021. 
X. Maria Salete Iastremski, matrícula nº 9.370/0, Serven-
te de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 05/08/2021 a 06/08/2021.
XI. Sarah Knesowitsch, matrícula nº 16.451/8, Psicólogo 
(a), lotada na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvol-
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vimento Social, compreendendo o período de 09/08/2021 a 
15/08/2021.
XII. Schirle Aparecida Araújo Knuppel, matrícula nº 
17.656/7, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 09/08/2021 a 
23/08/2021. 
XIII. Tania Terezinha Marcondes, matrícula nº 18.781/0, 
Professor (a) A E Especializa-do, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o perí-odo de 
03/08/2021 a 05/08/2021.

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

Guarapuava, 13 de agosto de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1025/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E
 
Art. 1º Conceder gratificação de deslocamento, com fundamen-
to no art. 102 da Lei Complementar Municipal nº 120/2020, para 
a servidora Sandra de Oliveira Mendes, matrícula nº 16.874-2, 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, prestando ser-
viços na Escola Rural Municipal Professor Maack, partir de 19 
de julho de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 19 de julho de 2021.

Guarapuava, 09 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1029/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E
 

Art. 1º Conceder gratificação de deslocamento, com funda-
mento no art. 102 da Lei Complementar Municipal nº 120/2020, 
para a servidora Laionara Campos dos Santos, matrícula nº 
18.638-4, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
prestando serviços no CMEI Professora Maria Aparecida Lipp-
mann, partir de 01 de agosto de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de agosto de 2021.

Guarapuava, 10 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1030/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

R E S O L V E

Art. 1º Conceder gratificação por encargo especial aos servi-
dores que exercem a função de aporte pedagógico, com fun-
damento no Inciso V do Art. 78 da Lei Complementar Municipal 
nº 120/2020, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, aos servidores abaixo relacionados, a partir de 01 de 
agosto de 2021:
I - Genaine Dominico Fonseca, matrícula nº 13.143-1;
II - Elizana Gomes de Assis Motta, matrícula nº 16.200-0.

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

Guarapuava, 10 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1032/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E
 

Art. 1º Conceder gratificação de deslocamento, com funda-
mento no Parágrafo único do art. 102 da Lei Complementar 
Municipal nº 120/2020, para o servidor Leonardo Euriquel As-
sis, matrícula nº 19.360-7, da Secretaria Municipal de Saúde, 
prestando serviços na UBS Guairacá, a partir de 01 de agosto 
de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de agosto de 2021.

Guarapuava, 10 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1033/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar a servidora Elisangela de Fatima Cionek Fer-
reira, matrícula nº 13.134-2, para exercer a função de Supervi-
sora, junto a Escola Municipal Dirce Terezinha Jaeger, durante 
o ano letivo de 2021, em substituição a supervisora Elizethe 
Aparecida da Silva, a partir de 09 de agosto de 2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 09 de agosto de 2021, revo-
gando as disposições contrárias.

Guarapuava, 11 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1040/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

Considerando o Protocolo n.º 7190/2021; 
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Considerando o Parecer Jurídico n.º 1004/2021;
Considerando o §º 7º, do Art. 12 da Lei Complementar Munici-
pal n.º 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder abono de permanência à servidora JOSA-
NE GORETI MAZIERO REGIANE, inscrita no CPF/MF sob n.º 
673.051.409-63 ocupante do cargo de Enfermeira, matrícula 
n.º 7.024-6, pertencente ao quadro da Secretaria Municipal de 
Saúde, com pagamento retroativo à data de 14 de abril de 2021, 
conforme requerimento constante no protocolo 7190/2021.

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

Guarapuava, 12 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1041/2021
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 Excluir a gratificação de difícil acesso da servidora  JO-
SIANE TOEBE, matrícula n.º 18.210-9, a partir de 01 de agosto 
de 2021. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de agosto de 2021, ficando 
revogada eventuais disposições em contrário.

Guarapuava, 13 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1043/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E
 
Art. 1º Conceder gratificação de deslocamento, com fundamen-
to no art. 102 da Lei Complementar Municipal nº 120/2020, para 
a servidora Graciele Schafer de França, matrícula nº 16.123-3, 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, prestando ser-
viços na Escola Iná Ribas Carli, partir de 11 de agosto de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 11 de agosto de 2021.

Guarapuava, 13 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1044/2021
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 XVI do art. 1º da Portaria nº 361/2018 
e excluir a coordenação do Programa do de Controle de Zoo-

noses, a partir de 01 de agosto de 2021.

Art. 2º Conceder gratificação por encargo especial, com funda-
mento no inciso III do art. 78 da Lei Complementar nº 120/2020, 
para o servidor Fernando Caetano Maria, Matrícula nº 17649-4, 
para exercer a função de coordenação do Programa de Con-
trole de Zoonoses, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a 
partir de 01 de agosto de 2021.

Art. 3º Revogar o art. 2º da Portaria nº 521/2020 e excluir a 
gratificação de coordenação de unidade, a partir 01 de agosto 
de 2021.

Art. 4º Conceder gratificação por encargo especial, com funda-
mento no inciso VI do art. 78 da Lei Complementar nº 120/2020, 
para a servidora Carla Cristiele Z. Bernardi, matrícula 16912-9, 
para exercer a função de Coordenação da ESF Palmeirinha, lo-
tada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01 de agosto 
de 2021.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de agosto de 2021.

Guarapuava, 13 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fica prorrogada a licitação a seguir discriminada, face a decisão 
de impugnação realizada para o certame:
PROCESSO N.º: 184/2021.
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de tapete/
capacho sanitizante.
VALOR MÁXIMO: R$ 132.280,00 (cento e trinta e dois mil du-
zentos e oitenta reais).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, 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 PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 13/09/2021 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de pro-
postas.
PREGOEIRA: FRANCIELI CONRADO.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: 
– Pelo site: <http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/>; – Pelo Por-
tal da Transparência: <http://transparencia.guarapuava.pr.gov.
br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2>; ou – No De-
partamento de Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro 
Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. Telefone (42) 
3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 08h00 
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às 17h00.
Guarapuava, 12 de agosto de 2021.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

I TERMO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
prorroga a data de abertura da licitação em epígrafe conforme 
abaixo, devido a alterações a serem promovidas no instrumen-
to convocatório:
PROCESSO N.º: 236/2021.
OBJETO: Registro de preço para eventual contratação do ser-
viço de higienização de contentores plásticos.
VALOR MÁXIMO: R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil re-
ais).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, 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 PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 14/09/2021 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propos-
tas.
PREGOEIRO: MATHEUS AUGUSTO FRIGHETTO.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: 
– Pelo site: <http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/>; – Pelo Por-
tal da Transparência: <http://transparencia.guarapuava.pr.gov.
br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2>; ou – No De-
partamento de Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro 
Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. Telefone (42) 
3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 08h00 
às 17h00.
Guarapuava, 13 de agosto de 2021.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 121/2021
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 204/2021
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 8437/2021, com base na Lei 10.520/2002 e demais 
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
HOMOLOGA, o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
COMASBRA MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

1 R$ 13.200,00

LOBO CLEAN PRODUTOS DE 
LIMPEZA LTDA - ME

2 R$ 910,00

Guarapuava, 13 de agosto de 2021.
DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 09/2021
OBJETO: Contratação emergencial de empresa para forne-
cimento de serviços de Telefonia e Telecomunicações, espe-
cializada na prestação de Serviços de Telefonia Fixa, ou seja, 
Linhas de voz com facilidade de PABX virtual, Linhas analó-
gicas – Terminal fixo não residencial, Links de voz digital com 
sistema E1 DDR, Longa Distância Nacional (LDN) e Serviço de 
0800 para uso da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUA-
VA – PARANÁ.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 042/2021.
CONTRATADA: OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
OBJETO ADITIVO: Prorrogação 30 (trinta) dias de vigência.
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DA ATA 069/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 20/2021
OBJETO: Objetos solicitados através de registro de preços, 
para possível aquisição de pneus, para os carros da Secretaria 
Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS 
EIRELI ME.
REPRESENTANTE: RAFAEL LUIZ MORETTO VICINI.
OBJETO DO ADITIVO – REEQUILIBRIO.
O presente aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico fi-
nanceiro da Ata de SRP, decorrente do PREGÃO ELETRÔNI-
CO N° 020/2021, com fundamento no Artigo 65, inciso II, alínea 
“d” da Lei 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 09/08/2021 – 
DIEGO VOLFF – Diretor do Departamento de Licitações e 

Contratos.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020

CONTRATO N.º 192/2020
OBJETO: Aquisição de combustíveis no âmbito do convênio 
890959/2019 firmado com o Ministério do Meio Ambiente.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: IDEAL GUAPO LTDA.
OBJETO DO ADITIVO – REEQUILÍBRIO.
O presente aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico fi-
nanceiro dos valores do contrato em epigrafe, decorrente do 
Pregão Eletrônico nº 55/2020, com fundamento no Artigo 65, 
inciso II, alínea “d” da Lei 8666/93.
 DATA DA ASSINATURA: 12/08/2021 – 
DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Formalização de 

Contratos.

EXTRATO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 193/2019
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 121/2019

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviço de 
Transporte Escolar. Secretária Municipal de Educação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: JOÃO TUR TRANSPORTES LTDA
.                                                                                                                                                                                                               
OBJETO – Fica prorrogado o prazo de execução e vigência 
do contrato em epigrafe, da data de 15/08/2021 a 15/08/2022, 
com fulcro no artigo 57, inciso II da Lei Federal n° 8666/93. 
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DATA DA ASSINATURA: 13/08/2021 – 
DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 357/2019
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 121/2019

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviço de 
Transporte Escolar. Secretária Municipal de Educação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: JOÃO TUR TRANSPORTES LTDA
.                                                                                                                                                                                                                          
OBJETO – Fica prorrogado o prazo de execução e vigência do 
contrato em epigrafe, da data de 21/11/2021 a 21/11/2022, com 
fulcro no artigo 57, inciso II da Lei Federal n° 8666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 13/08/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO 
TOMADA DE PREÇOS N° 16/2018

CONTRATO 170/2019
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços es-
pecializados para desenvolver as atividades de operação da 
estação prestadora de serviços de telecomunicações e de trá-
fego aéreo (Epta) categoria “A” e de manutenção em equipa-
mentos e sistemas do sistema de controle do espaço aéreo 
brasileiro (SISCEAB) existentes na Epta categoria “A” do ae-
roporto municipal de Guarapuava Tancredo Thomas de Faria.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: AMD ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 
E DE TRAFEGO AEREO LTDA -ME
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato epigrafe, 
decorrente da Tomada de Preços 16/2018 , que tem por ob-
jeto a “Contratação De Empresa Prestadora De Serviços Es-
pecializados Para Desenvolver As Atividades De Operação 
Da Estação Prestadora De Serviços De Telecomunicações E 
De Tráfego Aéreo (Epta) Categoria “A” E De Manutenção Em 
Equipamentos E Sistemas Do Sistema De Controle Do Espaço 
Aéreo Brasileiro (SISCEAB) Existentes Na Epta Categoria “A” 
Do Aeroporto Municipal De Guarapuava Tancredo Thomas De 
Faria”, da data de 12/08/2021 a 12/08/2022, com fulcro no arti-
go 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8666/93.
– O valor contratual previsto no contrato será reajustado em 
8,15% (oito vírgula quinze por cento) com base no índice oficial 
IPCA junho/2021, passando para R$ 33.819,85 (trinta e três 
mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), 
por mês, totalizando R$ 405.838,2 (quatrocentos e cinco mil, 
oitocentos e trinta e oito reais e dois centavos) para o período 
de 12 meses. Fundamentado no art. 65, §8º, e art. 57, inciso 
II, da lei Federal 8666/93, e Parecer Jurídico Referencial nº 
01/2021.
DATA DA ASSINATURA: 30/07/2021 –

 DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 373/2016
PREGÃO PRESENCIAL 179/2016
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção e conserva-
ção hidrossanitária.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: CÉLIA DE FATIMA DE DEUS ROCHA SERVI-
ÇOS – ME.
OBJETO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência do 
Contrato em epigrafe, da data de 02/09/2021 até a data de 
02/09/2022.
DATA DE ASSINATURA: 13/08/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO 6° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 382/2016
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 180/2016

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviço de 
Transporte Escolar.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATADA: JAMAU TRANSPORTES LTDA – ME.
OBJETO DO ADITIVO: Prorroga-se o prazo de vigência do 
contrato em epígrafe pelo prazo de vigência de 15/09/2021 até 
a data de 15/09/2022, com fulcro no art. Inciso II, § 4º da Lei 
Federal 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 12/08/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
 

EXTRATO 6° TERMO ADITIVO CONTRATO 386/2016
 PREGÃO PRESENCIAL N.º180/2016
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviço de 
Transporte Escolar.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATADA: JOSÉ ROMEU CAMARGO & CIA LTDA – ME.
OBJETO DO ADITIVO: Prorroga-se o prazo de vigência a partir 
da data de 15/09/2021 até a data de 15/09/2022, com fulcro no 
art. 57, inciso II, § 4º da Lei Federal 8666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 12/08/2020 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
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FUNDAÇÃO PROTEGER
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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