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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 10 de novembro de 2021
Veiculação: 10 de novembro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2241

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 9068/2021
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Pa-
raná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Designar a servidora Marja Lúcia Sá, matrícula nº 
18999-5, para responder interinamente pela Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, pelo período 
de 10 a 14 de novembro de 2021, em razão da ausência do 
secretário titular da pasta.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 10 de novembro de 2021.

Guarapuava, 08 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9069/2021
Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educa-
ção e, dá outras providências

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Educação no 
âmbito do Município de Guarapuava/PR, criado pela Lei n.º 
3140/2020;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de instituir o Regi-
mento Interno do Conselho Municipal de Educação que disci-
plinará as atividades desse Conselho;

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Muni-
cipal de Educação, nos termos do Anexo I deste Decreto, na 
forma como deliberado pelos seus Membros designados pelo 
Decreto n.º 8369/2021, conforme reunião ordinária realizada 
em 11 de maio de 2021, Ata nº 05, publicada no site oficial 
deste Município.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Guarapuava, 09 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

ANEXO I
 REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE GUARAPUAVA

TÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º O Conselho Municipal de Educação de Guarapuava – 
CMEG, órgão colegiado integrante do Sistema Municipal de 
Educação e do Plano Municipal de Guarapuava, criado pela 
Lei nº 1319/2004 e reestruturado pela lei 3140/2020.
Parágrafo único. O CMEG é representativo da comunidade, de 
caráter permanente e autônomo, tem a competência normativa 
e as funções consultiva, deliberativa, propositiva, fiscalizadora 
e de controle social, mediador entre a sociedade civil e o Poder 
Público Municipal, na discussão, elaboração e implementação 
das políticas municipais de educação, da gestão democrática 
do ensino público, na construção e na defesa da educação de 
qualidade para todos os munícipes, e reger-se-á pelo presente 
Regimento Interno, observando as normas e disposições da 
legislação pertinente.

Art. 2º O Sistema Municipal de Educação do Município de 
Guarapuava, instituído pela Lei nº 3018/2019, com base na Lei 
n° 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, compre-
ende:
I - a Secretaria Municipal da Educação e Cultura – SEMEC/
Guarapuava; 
II - o Conselho Municipal de Educação de Guarapuava – CMEG; 
III - o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fun-
do de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e 
Valorização do Magistério – CACS/FUNDEB; 
IV - o Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE; 
V -  Comitê Municipal de Transporte Escolar; 
VI - as instituições de Educação Infantil e de Ensino Funda-
mental e de atendimento a Jovens e Adultos mantidas pelo Po-
der Público Municipal; 
VII - as instituições de Educação Infantil criadas e mantidas 
pela iniciativa privada;
VIII - as instituições escolares que vierem a ser criadas e man-
tidas pelo Município, atendida a legislação específica.

TÍTULO II
Da Natureza, Sede e Foro, Objetivo e Finalidade

Art. 3º O Conselho Municipal de Educação de Guarapuava - 
CMEG terá como referência de sede e foro, a Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, sediada junto a Prefeitura Munici-
pal de Guarapuava, Rua Brigadeiro Rocha, 2777, Centro, com 
jurisdição sobre todo o Ensino Fundamental Municipal do 1º ao 
9º ano,  a Educação Infantil, de 00 (zero) à 05 (cinco) anos, nas 
Instituições Municipais, Particulares bem como  as Organiza-
ções da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP’s, sedia-
das no município de Guarapuava.
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Art. 4º O CMEG tem como objetivo assegurar aos grupos re-
presentativos da comunidade o direito de participar da defini-
ção das diretrizes da educação no âmbito do Município, con-
tribuindo para elevar a qualidade dos serviços educacionais.  

Art. 5º O Conselho Municipal de Educação tem por finalidade 
garantir por meio de políticas públicas, acesso, permanência e 
garantia do direito à educação de qualidade nas Unidades do 
Sistema Municipal. 
 

TITULO III
Da Estrutura Organizacional, Atribuições e Funcionamento

SEÇÃO I
Da Organização, Composição, Eleição e Mandato

Art. 6º Para o desempenho de suas atividades, o Conselho 
Municipal de Educação de Guarapuava, funcionará assim es-
truturado:  
I -  Conselho Pleno: 
a) constituído pelo conjunto dos(as) conselheiros(as) titu-
lares e suplentes; 
b) gerido pela Diretoria Executiva, composta por: Presi-
dente, Vice-Presidente e Secretário(a) Geral. 
II -  Câmaras Setoriais: que são constituídas pelas demandas 
do Conselho Pleno, para estudos e emissão de Pareceres, 
sendo compostas por um coordenador e, no mínimo, 05 (cinco) 
conselheiros, não havendo necessidade de serem os mesmos 
em cada Câmara, as quais denominam-se:
a) Câmara de Educação Infantil; 
b) Câmara de Ensino Fundamental; 
c) Câmara de Educação Especial e EJA; 
d) Câmara de Legislação e Normas; 
III -  Assistência Técnica e Jurídica, que serão tratadas no arti-
go 26 deste Regimento.
IV -  Comissões permanentes e temporárias.

Art. 7º O Conselho Municipal de Educação de Guarapuava 
será constituído por 19 (dezenove) Conselheiros(as) titulares 
e por 19 (dezenove) Conselheiros(as) suplentes, com conhe-
cimento e experiência em matéria de educação, com mandato 
de quatro anos, sem recondução, representando, respectiva-
mente:
I -  01 (um) Conselheiro(a) titular e 01 (um) Conselheiro(a) 
suplente, representantes da Administração Pública Municipal 
com experiência e atuação educacional, indicado pelo Executi-
vo Municipal em comum acordo com a SEMEC;
II -  01 (um) Conselheiro(a) titular e 01 (um) Conselheiro(a) 
suplente, representantes da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, indicados pela Pasta.
III -  01 (um) Conselheiro(a) titular e um Conselheiro(a) suplen-
te, representantes da Rede Estadual de Ensino, indicado pela 
Chefia do Núcleo Regional de Educação;
IV -  01 (um) Conselheiro(a) titular e 01 (um) Conselheiro(a) 
suplente, representantes do Poder Legislativo do Município de 
Guarapuava, com atuação no Comitê Municipal de Educação; 
V -  05 (cinco) Conselheiros(as) titulares e 05 (cinco) 
Conselheiros(as) suplentes representantes das Unidades de 
Ensino, sendo:
a) 01 (um) Conselheiro(a) titular e 01 (um) Conselheiro(a) 
suplente, integrantes do Quadro Próprio do Magistério, atuan-
tes no Sistema Municipal de Ensino, representantes dos pro-
fessores, que serão eleitos por seus pares em assembleia con-
vocada pelo seu segmento;
b) 01 (um) Conselheiro(a) titular e 01 (um) Conselheiro(a) 
suplente, integrantes do Quadro Próprio do Magistério, atuan-
tes no Sistema Municipal de Ensino, representantes dos edu-

cadores infantis, que serão eleitos por seus pares em assem-
bleia convocada pelo CMEG para o segmento;
c) 01 (um) Conselheiro(a) titular e 01 (um) Conselheiro(a) 
suplente, integrantes do Quadro Próprio do Magistério, atuan-
tes no Sistema Municipal de Ensino, representantes dos peda-
gogos, que serão eleitos por seus pares em assembleia convo-
cada pelo CMEG para o segmento;
d) 01 (um) Conselheiro(a) titular e 01 (um) Conselheiro(a) 
suplente, representantes dos(as) Diretores(as) das Escolas 
Municipais, escolhidos em assembleia convocada pelo CMEG 
para o segmento;
e) 01 (um) Conselheiro(a) titular e 01 (um) Conselheiro(a) 
suplente, representantes dos(as) Diretores(as) dos Centros 
Municipais de Educação Infantil, escolhidos em assembleia 
convocada pelo CMEG para o segmento;
VI – 09 (nove) Conselheiros(as) titulares e 09 (nove) 
Conselheiros(as) suplentes representantes da sociedade civil 
organizada, sendo:
a) 01 (um) Conselheiro(a) titular e 01 (um) Conselheiro(a) 
suplente, representantes dos Conselhos Escolares da Rede 
Pública Municipal, escolhidos em assembleia convocada pelo 
CMEG para o segmento;
b) 01 (um) Conselheiro(a) titular e 01 (um) Conselheiro(a) 
suplente, representante do Conselho de Alimentação Escolar/
CAE, escolhidos entre seus pares;
c) 01 (um) Conselheiro(a) titular e 01 (um) Conselheiro(a) 
suplente, representante do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA, escolhidos entre seus 
pares;
d) 01 (um) Conselheiro(a) titular e 01 (um) Conselheiro(a) 
suplentes, representante do Sindicato dos Servidores, Funcio-
nários Públicos e Professores Municipais de Guarapuava/SIS-
PPMUG, atuantes no Sistema Municipal de Ensino, eleitos por 
seus pares em assembleia convocada pelo SISPPMUG;
e) 01 (um) Conselheiro(a) titular e 01 (um) Conselheiro(a) 
suplente, indicados pelas Instituições Educacionais da Rede 
Privada de qualquer classificação, dos diferentes níveis de 
ensino atuantes no município, entre particulares com ou sem 
fins lucrativos, comunitárias, confessionais e as filantrópicas na 
forma da lei, indicados pelo Sindicato dos Estabelecimentos 
Particulares de Ensino do Paraná – Regional Guarapuava;
f) 02 (dois) Conselheiros titulares e 02 (dois) Conselhei-
ros suplentes, indicados pelas Instituições de Educação Supe-
rior públicas e privadas, que atuem na formação de professo-
res, sediadas no Município de Guarapuava;
g) 01 (um) Conselheiro(a) titular e 01 (um) Conselheiro(a) 
suplente, representantes do Comitê de Transporte Escolar, es-
colhidos entre seus pares;
h) 01 (um) Conselheiro(a) titular e 01 (um) Conselheiro(a) 
suplente, representantes do Conselho Tutelar, escolhidos entre 
seus pares; 
i) 01 (um) Conselheiro(a) titular e 01 (um) Conselheiro(a) 
suplente, representantes das Universidades Públicas com 
Campi no Município de Guarapuava.
§1º Para fins de continuidade dos trabalhos, os(as) novos(as) 
conselheiros(as) eleitos(as) poderão participar das atividades 
do CMEG como ouvintes no interstício que antecedem a sua 
nomeação, com a finalidade de qualificação da sua função de 
Conselheiro.
 §2º São impedidos(as) de integrar o Conselho Municipal de 
Educação quaisquer Secretários(as) Municipais e representan-
tes do Poder Judiciário.

Art. 8º A duração do mandato de Conselheiro(a) será de 04 
(quatro) anos, sem recondução, a qual será informada em Con-
selho Pleno com 60 (sessenta) dias de antecedência do final 
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do mandato.  A data de início de mandato de conselheiro(a) é 
o dia da publicação do ato de sua nomeação realizada através 
de Decreto pelo Prefeito Municipal. 
§1º Perderá o mandato o conselheiro(a) que faltar por 03 (três) 
reuniões consecutivas justificadas, com 24 (vinte e quatro) ho-
ras de antecedência ou 05 (cinco) ausências alternadas sem 
justificativa no período de 01 (um) ano civil.
§2º A destituição, como óbice da continuidade do mandato, 
será aplicada ao Conselheiro(a) que não resguardar o sigilo 
perante os documentos em estudo e discussão.
§3º Cabe ao conselheiro(a) suplente, substituir impreterivel-
mente o titular em suas ausências e ou impedimentos.

Art. 9º  No prazo de 60 (sessenta) dias para encerrar o período 
de mandato de conselheiro, o(a) Presidente do Conselho co-
municará oficialmente às respectivas entidades representadas 
neste Regimento, para que sejam tomadas as providências 
para eleição ou indicação dos nomes. 

Art. 10. O mandato de conselheiro(a) não poderá ser re-
vogado por iniciativa do Poder Executivo Municipal, os(as) 
conselheiros(as) representantes e nomeados(as) poderão ser 
substituídos(as) somente após o término do mandato no Con-
selho, salvo sob renúncia ou destituição, na forma prevista nes-
te Regimento Interno. 

Art. 11. O(A) Presidente e o(a) Vice-Presidente devem ser 
escolhidos(as) entre seus membros, em votação secreta por 
maioria simples dos(as) conselheiros(as), com mandato de 04 
(quatro) anos, sem recondução.
Parágrafo único: É de competência do(a) Presidente do CMEG 
a indicação do(a) Secretário(a)  Geral, podendo ou não fazer 
parte dos(as) Conselheiros(as).

 
CAPITULO II

Das Atribuições do Conselho Municipal de Educação

Art. 12. São competências do Conselho Municipal de Educa-
ção de Guarapuava:
I -  elaborar, aprovar e publicar seu Regimento Interno, norma-
tizando o exercício de suas atribuições, condições de funciona-
mento e constituição de comissões;
II -  eleger o(a) Presidente e o(a) Vice-Presidente do Conselho 
Municipal de Educação;
III -  convocar assembleias para eleição dos(as) representantes 
dos segmentos que o compõem;
IV -  fixar normas, nos termos da lei, para:
a) a educação infantil e o ensino fundamental das Institui-
ções Públicas;
b) a educação infantil e o ensino fundamental, destinados 
a educandos com necessidades especiais;
c) a educação infantil das Instituições Privadas;
d) o ensino fundamental, destinado a jovens e adultos 
que a ele não tiveram acesso em idade própria;
e) o funcionamento, o credenciamento, a avaliação, a su-
pervisão e a cessação das Unidades de Ensino de sua compe-
tência;
f) Projeto Político-Pedagógico, a Proposta Pedagógica 
Curricular, e o Regimento das Unidades de Ensino;
g) controle e avaliação de programas de educação à dis-
tância;
h) a criação de Unidade de Ensino Público Municipal;
i) a classificação e a reclassificação de alunos em qual-
quer ano, exceto o primeiro ano do ensino fundamental, inde-
pendente da escolarização anterior;
V -  participar da elaboração, da aprovação, da implementação 

e da avaliação do Plano Municipal de Educação, em regime 
de colaboração com a Secretaria de Educação e Cultura de 
Guarapuava; 
VI -  baixar normas complementares para o Sistema Municipal 
de Ensino; 
VII -  homologar as normas complementares das modalidades 
de ensino ofertadas e expedidas pelo Sistema Municipal de 
Educação; 
VIII -  emitir parecer sobre a criação de Instituições Municipais 
de Ensino para a expansão da oferta pelo Poder Público;
IX -  participar da discussão sobre a organização pedagógica 
da educação escolar do Município, representando a posição 
da comunidade; 
X -  propor ações e estratégias, a partir da análise dos indi-
cadores educacionais, para melhoria das taxas de abandono, 
reprovação, conclusão e distorção série/idade e dos níveis de 
desempenho dos alunos da Rede Municipal de Ensino; 
XI -  conhecer a realidade educacional do Município e propor 
medidas para a melhoria do fluxo e do rendimento escolar; 
XII -  propor ações e estratégias, a partir da análise dos indi-
cadores educacionais, para melhoria das taxas de abandono, 
reprovação, conclusão e distorção série-idade e dos níveis de 
desempenho dos alunos da Rede Municipal de Ensino; 
XIII -  acompanhar e avaliar a qualidade do ensino no âmbito 
do Município, propondo medidas que visem à sua expansão e 
aperfeiçoamento; 
XIV -  propor temas para Formação Continuada do Quadro 
Próprio da Secretaria de Educação e Cultura, com vistas a 
transformar a escola em unidade de capacitação permanente; 
XV -  emitir parecer prévio sobre Projeto de Lei ou Emendas de 
alteração do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal 
quanto ao atendimento às diretrizes nacionais; 
XVI -  participar da discussão das diretrizes e matrizes da ava-
liação de desempenho do Magistério Público Municipal; 
XVII -  acompanhar o processo de elaboração do Plano Plu-
rianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e do 
Orçamento Anual do Município, para assegurar o cumprimento 
das determinações constitucionais e legais e o atendimento às 
necessidades da educação municipal;
XVIII -   acompanhar a aplicação dos recursos vinculados para 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e, exercer 
controle social para garantir a correta aplicação desses recur-
sos, de acordo com a legislação vigente; 
XIX -  acompanhar, controlar e avaliar a execução de progra-
mas, projetos e experiências inovadoras na área de educação 
municipal; 
XX -  responder consultas sobre questões que lhe forem enca-
minhadas por órgãos e instituições públicas e privadas e enti-
dades representativas da sociedade;
XXI -  estimular a participação da sociedade no acompanha-
mento e controle da oferta dos serviços educacionais; 
XXII -  estabelecer normas complementares para o Sistema de 
Ensino Municipal e interpretar a legislação e as normas edu-
cacionais; 
XXIII -  fiscalizar o cumprimento da legislação educacional e 
aplicar sanções quando do seu descumprimento; 
XXIV -  propor treinamento em serviço, para os profissionais 
que atuam na Rede Municipal de Educação; 
XXV -  acompanhar e fiscalizar o sistema de matrícula, trans-
ferência escolar, sistema de promoção e de aproveitamento de 
estudos; 
XXVI -   manifestar-se previamente sobre o regime e as formas 
de colaboração, acordos, convênios e similares, inclusive os de 
municipalização, a serem celebrados pelo Poder Público Mu-
nicipal com as Instâncias Governamentais ou do setor privado; 
XXVII -  exercer competência recursal em relação às decisões 
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das Entidades e Instituições do Sistema Municipal de Ensino, 
esgotadas as respectivas instâncias; 
XXVIII -  emitir pareceres sobre assuntos educacionais e ques-
tões de natureza pedagógica que lhe forem submetidas pelo 
Executivo ou pelo Legislativo, por entidades ou profissionais da 
educação de âmbito municipal; 
XXIX -  fiscalizar e zelar pelo cumprimento das disposições 
constitucionais, legais e normativas em matéria de educação, 
representando junto às autoridades competentes, quando for 
o caso;
XXX -  acolher denúncia de irregularidade no âmbito da educa-
ção municipal, apurando os fatos e encaminhando as conclu-
sões às instâncias competentes; 
XXXI -   deliberar sobre o calendário escolar; 
XXXII -  manifestar-se sobre o Plano de Carreiras, Cargos, 
Salários e Promoções do Magistério proposto pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, ouvidos os profissionais da 
educação; 
XXXIII -  propor a realização de Conferência Municipal de Edu-
cação e do Fórum Municipal para análise do Plano Municipal 
de Educação, através da Secretaria Municipal de Educação, a 
cada dois anos ou extraordinariamente; 
XXXIV -  estabelecer normas para comunidade escolar na 
participação efetiva da construção do PPP – Projeto Político-
-Pedagógico; 
XXXV -  propor medidas e programas para capacitar, titular, os 
Profissionais do Quadro Próprio da Educação Municipal;
XXXVI -  aprovar o regimento, a organização, a convocação 
e normas de funcionamento das conferências municipais de 
educação, bem como das plenárias municipais de educação, 
em conjunto com a coordenação do Fórum Municipal de Edu-
cação; 
XXXVII -  manter intercâmbio com Conselhos de Educação;
XXXVIII -  exercer outras atribuições previstas em lei ou decor-
rentes de suas funções; 
XXXIX -  divulgar amplamente a Assembleia para escolha 
dos(as) conselheiros(as) representantes das instituições de 
ensino públicas ligadas ao Sistema Municipal de Ensino, dando 
ciência de sua finalidade e competência. 
Parágrafo único.  A Assembleia de eleição de representantes 
da qual o CMEG é responsável, obedecerá a Regimento pró-
prio. 

 
CAPÍTULO III

Do Funcionamento e Funções dos(as) conselheiros(as)
SEÇÃO I

Das Reuniões do Conselho Pleno, das Câmaras Setoriais 
e Comissões

Art. 13. O Conselho Pleno instala-se e delibera com a presen-
ça da maioria simples do conjunto dos(as) conselheiros(as) ti-
tulares.
Parágrafo único. A maioria simples compreende a metade mais 
um, do conjunto dos(as) conselheiros(as).  

Art. 14. Na reunião de instalação do Conselho, após sua ho-
mologação, serão eleitos(as) o(a) Presidente e o(a) Vice-Pre-
sidente pela vontade manifesta e subscrita da maioria simples 
dos(as) conselheiros(as) titulares. 

Art. 15.  O Conselho reunir-se-á mensalmente em caráter ordi-
nário conforme calendário e plano anual de trabalho aprovado 
na reunião de instalação e/ou na última reunião ordinária do 
ano anterior.  
Parágrafo único: As reuniões do CMEG poderão acontecer de 
forma remota, a qualquer tempo, se houver necessidade, por 

convocação do presidente.

Art. 16. As reuniões ordinárias serão nas segundas terças-
-feiras de cada mês, com início às 08 (oito) horas e 30 (trinta) 
minutos, com duração aproximada de duas horas, podendo ser 
estendida, suspensa ou encerrada antes da hora regimental, 
no caso de se esgotar a pauta dos trabalhos, faltar o número 
legal de conselheiros ou ocorrer algo que, a juízo do Presiden-
te, assim o exija.  
§1º As sessões poderão ser ordinárias e extraordinárias e se-
rão registradas em ata: 
I -  ordinárias, conforme o calendário anual homologado; 
II -  extraordinárias, convocadas pelo seu Presidente e/ou pela 
maioria simples dos(as) conselheiros(as) titulares, por meio de 
vontade manifesta e subscrita, com antecedência mínima de 
02 (dois) dias úteis ou 48 (quarenta e oito) horas.
  §2º Excepcionalmente, em caso de realização de reuniões 
em formato remoto, o registro dos debates poderá ser gravado 
através da Plataforma de Videoconferência utilizada e, poste-
riormente transcritas em ata própria. 
 
Art. 17. As reuniões ordinárias e extraordinárias, segundo o 
fim a que se destinam e a forma pela qual se realizam, poderão 
ser reuniões plenárias comuns, reuniões especiais solenes e 
reuniões fechadas, sendo: 
I -  Reuniões plenárias comuns: sempre públicas, permitindo 
aos presentes assisti-las e manifestar-se com autorização da 
Plenária, sem direito a voto;
II -   Reuniões especiais solenes: destinam-se a comemora-
ções e/ou homenagem, são convocadas pela presidência, ou 
requeridas por conselheiro(a) (s), e aprovadas pelo Conselho 
Pleno.
III -  Reuniões fechadas: serão realizadas pelos(as) 
conselheiros(as) e tratarão de questões de natureza especial 
ou conflituosa, segundo avaliação do Conselho Pleno.  

Art. 18. As decisões do Conselho Municipal de Educação de 
Guarapuava serão proclamadas pelo(a) Presidente, com base 
nos votos da maioria simples e terão a forma de Resoluções, 
Indicações, Deliberações, Moções e Pareceres. 
Parágrafo único. O(A) Presidente ou seu(sua) substituto(a) terá 
direito ao voto ordinário de conselheiro(a) e ao voto de qualida-
de, nos casos de empate. 

Art. 19. Compete às Câmaras Setoriais: 
I -  apreciar processos e consultas que lhes forem designados 
pelo Conselho Pleno, emitindo parecer, relatórios, indicações e 
deliberações ao Conselho Pleno para apreciação e deliberação 
final;  
II -  realizar diligências para instrução de processos; 
III -  responder a consultas encaminhadas pelo(a) Presidente 
do CMEG;
IV -  tomar a iniciativa de medidas e sugestões a serem propos-
tas ao Plenário;
V -  organizar seus planos de trabalho e projetos relacionados 
com os relevantes problemas da educação;
VI -  elaborar normas sobre a aplicação da legislação e o fun-
cionamento dos programas desenvolvidos pelos órgãos gesto-
res do Sistema Municipal de Ensino. 

Art. 20. As Câmaras Setoriais reunir-se-ão e deliberarão, com 
a maioria simples de seus membros, conforme demandas en-
caminhadas pelo Conselho Pleno.   
 

SEÇÃO II
Das Comissões
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Art. 21. As Comissões Permanentes ou Temporárias, são gru-
pos de estudo, de trabalho ou de finalidades específicas, forma-
das por Conselheiros(as) e/ ou convidados(as) para o cumpri-
mento de incumbências especiais do CMEG e são constituídas 
mediante indicação da necessidade(s) e aprovação registrada 
em ata de reunião do Conselho Pleno. 
 
Art. 22. As Comissões Permanentes serão compostas ex-
clusivamente por Conselheiros(as), indicados(as) e/ou 
designados(as) em reunião de Conselho Pleno, cuja finalidade 
é auxiliar as Câmaras em trabalhos e temáticas específicas e 
de caráter permanente. 

Art. 23. As Comissões Temporárias serão compostas, cada 
uma, no mínimo por 03 (três) e no máximo 10 (dez) membros, 
dos quais pelo menos um(a) seja Conselheiro(a) e, são desti-
nadas ao desempenho de tarefas específicas e com duração 
limitada, dissolvendo-se automaticamente, uma vez concluída 
a tarefa que lhe foi incumbida.
Parágrafo único. As Comissões Temporárias, entre outros as-
suntos, podem ser constituídas para: 
I -   apuração de irregularidades;  
II -  representação externa do CMEG, nos atos a que este deva 
comparecer ou participar;
III -  exame de matéria relevante, com a participação de autori-
dade, entidade ou de pessoas excepcionalmente convidadas; 
IV -  missões específicas; 
V -  aprofundamento de estudos em assuntos específicos para 
fins de posterior regulamentação. 

Art. 24. Cada Comissão terá um(a) relator(a) designado(a) 
pelo(a) Presidente que receberá os processos e dará anda-
mento aos mesmos. 
Parágrafo único: Compete ao(a) Relator(a) apresentar parecer 
nos prazos estabelecidos pelo(a) Presidente do CMEG. 
 

SEÇÃO III
Da Assessoria Técnica Pedagógica e Assessoria Técnica 

Jurídica

Art. 25. O Poder Público Municipal designará um(a) ou mais 
servidor(a)(es/as) do Quadro do Magistério para desempenhar 
as funções na Assessoria Técnica Pedagógica Educacional, no 
Conselho Municipal de Educação de Guarapuava e providen-
ciará os demais recursos necessários ao desempenho de suas 
atividades. 
§1º O Conselho deverá ser consultado a respeito da indicação 
do(a)(s) servidor(a)(es/as) que desempenhará(ão) a função, 
antes de sua convocação ou desligamento. 
§2º O(A) professor(a) e/ou pedagogo(a) dará apoio administra-
tivo, pedagógico e operacional na área educacional ao CMEG, 
auxiliando e/ou redigindo as atas com orientação da Diretoria 
Executiva ou Presidência das Câmaras ou Comissões. 
§3º O(A) servidor(a) não terá direito a voto e nem a voz nas 
reuniões do Conselho, salvo quando solicitado pela Diretoria 
Executiva ou por um(a) conselheiro(a). 
§4o Ao(A) Assessor(a) Técnico-Pedagógico(a) compete: 
I -  realizar estudos e pesquisas necessárias ao embasamento 
pertinente aos atos pedagógicos legais e dos pareceres dos 
membros do Conselho Municipal de Educação de Guarapuava; 
II -  assessorar as Comissões do Conselho Municipal de Edu-
cação de Guarapuava;
III -  executar as tarefas que lhe forem atribuídas pelo(a) Presi-
dente e Comissões; 
IV -  participar e opinar nas sessões do Conselho Municipal de 
Educação de Guarapuava, quando convocado(a), sem direito 

a voto;
V -   assessorar as Comissões; 
VI -  atender aos pedidos de informações do Conselho Muni-
cipal de Educação de Guarapuava, fornecendo pareceres es-
critos, sempre que solicitados, dentro dos prazos concedidos. 

Art. 26. O CMEG recorrerá, sempre que necessário a um(a) 
Assessor(a) Técnico(a) Jurídico(a), próprio(a) ou cedido(a), 
conforme a necessidade detectada. 
Parágrafo único: Ao(A) Consultor(a) Jurídico(a) compete: 
I -  assessorar o(a) Presidente e os demais setores do Con-
selho Municipal de Educação de Guarapuava em assuntos de 
natureza jurídica, elaborando pareceres, minutas, contratos, 
acordos, convênios ou ajustes, examinando atos normativos e 
recursos interpostos;  
II -  selecionar e organizar a legislação e a jurisprudência rela-
tivas à educação;  
III -  realizar o acompanhamento, a aplicação e a uniformiza-
ção da interpretação das leis, decretos e atos normativos de 
interesse do Conselho Municipal de Educação de Guarapuava; 
IV -  atuar em processos administrativos ou judiciais de interes-
se do Conselho Municipal de Educação de Guarapuava;  
V -  representar o(a) Presidente e Comissões do Conselho 
Municipal de Educação de Guarapuava junto aos tribunais e 
tomar outras providências jurídicas que forem necessárias ou 
solicitadas; 
VI -  exercer outras atividades correlatas atribuídas pelo(a) Pre-
sidente e pelas Comissões do Conselho Municipal de Educa-
ção de Guarapuava;  

SEÇÃO IV
Das Funções e Obrigações dos(as) conselheiros(as)

Art. 27. Os(As) conselheiros(as) têm por função analisar as 
ações educacionais, representar, estudar, propor, delegar em 
prol das intenções das políticas educacionais do Município, 
tendo em vista a melhoria da qualidade do ensino, da aprendi-
zagem e a efetivação da gestão educacional pactuada no Sis-
tema Municipal de Ensino. 

Art. 28. Compete aos(as) Conselheiros(as) Municipais:  
I -  propor políticas educacionais para melhoria da qualidade do 
Sistema Municipal de Ensino;
II -  analisar, relatar e pedir vistas dos processos apresentados 
no Conselho: 
a)o pedido de vistas terá o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) 
horas e no máximo 07 (sete) dias corridos; 
b)o pedido de vistas deverá ser solicitado por oficio ao(a) Pre-
sidente e deliberado no Conselho Pleno; 
c)os documentos solicitados deverão ser analisados nas de-
pendências do CMEG e só poderão ser reproduzidos mediante 
deliberação do Conselho Pleno salvaguardados os direitos pre-
vistos na legislação em vigor.
III -  Comparecer às reuniões nas horas pré-fixadas;
IV -  Justificar seu voto, quando for o caso;     
V -   integrar Câmaras Setoriais;
VI -  participar das reuniões do Conselho, devendo comunicar 
seu impedimento à Presidência e a seu suplente, assinar atas, 
livro de presença, pareceres, deliberações e demais atos do 
Conselho aos quais se fizer presente;  
VII -  representar o Conselho Municipal quando designado(a) e 
apresentar relatório das atividades desenvolvidas na primeira 
sessão da plenária seguinte; 
VIII -  exercer outras funções pertinentes à investidura de 
conselheiro(a);
IX -  votar atos decisórios do Conselho. 
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Parágrafo único. O(A) conselheiro(a) suplente tem direito de 
participação e voz em todas as reuniões do Conselho, e será 
detentor de todos os direitos e deveres do(a) conselheiro(a) 
titular na ausência deste.  
 
Art. 29. Será considerado renunciante o(a) Conselheiro(a) 
que, sem justificativa, ou substituição pelo suplente, faltar a 
três reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas, devendo a 
Presidência oficializar o ato e encaminhar procedimentos para 
substituição. 

Art. 30. Em caso de vacância do cargo de conselheiro(a), 
este(a) será substituído(a) pelo seu(sua) respectivo(a) suplen-
te até o término do mandato. 
§1º Ocorrendo vaga no Conselho Municipal de Educação, por 
renúncia, falecimento, incompatibilidade ou exclusão do titu-
lar e de seu suplente, será indicado(a), pela categoria ou ór-
gão a que pertencia o(a) conselheiro(a), novo membro, e seu 
respectivo suplente, que completará o mandato de seu(sua) 
antecessor(a). 
§2º Necessitando um conselheiro(a) afastar-se por prazo supe-
rior a seis meses, este(a) será substituído(a) pelo(a) seu(sua) 
respectivo(a) suplente para o período de afastamento, deven-
do este afastamento ser comunicado previamente à Presidente 
do Conselho.
SEÇÃO V
Do(a) Presidente

Art. 31. A Presidência é a representação máxima do Conselho 
Municipal de Educação, sendo a reguladora dos seus traba-
lhos e o fiscal de sua ordem, tudo em conformidade com o 
Regimento Interno do CMEG.
 
Art. 32. Compete ao(a) Presidente: 
I -  convocar e presidir as reuniões, seminários e encontros 
promovidos pelo Conselho; 
II -  propor a pauta das reuniões e resolver questões de ordem; 
III -  representar o Conselho em solenidades, atos oficiais dos 
órgãos públicos e da sociedade civil; 
IV -  exercer, nas sessões plenárias, direito de voto e voto de 
qualidade nos casos de empate;
V -  baixar atos decorrentes de decisões do Conselho Pleno;
VI -  Cumprir e fazer cumprir este Regimento.

Art. 33. O Conselho Municipal de Educação terá um(a) Pre-
sidente, um(a) Vice-Presidente, escolhido(a)(s) entre seus 
membros, por maioria simples de votos, com mandato de 04 
(quatro) anos, sem  recondução. 
§1º O(A) Presidente, o(a) Vice-Presidente, imediatamente 
após eleitos(as) pelo Conselho Pleno, terão seus nomes ho-
mologados por Portaria do Conselho Municipal de Educação, 
com mandato de 04 (quatro) anos a partir da eleição. 
§2º O(A) Presidente em suas faltas ou impedimentos, será 
substituído(a) pelo(a) Vice-Presidente. 
§3º Na ausência simultânea de ambos, a substituição será feita 
pelo(a) Secretário(a) Geral. 
§4º Na ausência do(a) Secretário(a) Geral a substituição será 
feita pelo Decano do Conselho (Conselheiro/a mais antigo em 
tempo de participação no colegiado). 

Art. 34. O(A) Presidente, quando servidor(a) público(a) 
efetivo(a), e o(a) Secretário(a) Geral serão disponibilizado(a)
(s) de suas funções, para atuação no Conselho Municipal de 
Educação, garantido a sua lotação de origem, sem prejuízo 
em sua avaliação de desempenho de acordo com a Lei nº 
3140/2020, que regulamenta o CMEG. 

Parágrafo único. O(A) Presidente terá jornada de tempo de de-
dicação que o cargo exige de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas 
semanais e, em sendo servidor(a) público(a) municipal, ficará 
à disposição deste órgão colegiado. 
 

SEÇÃO VI
Do(a) Secretário(a)

Art. 35. Os serviços administrativos do Conselho Munici-
pal de Educação de Guarapuava serão exercidos por um(a) 
Secretário(a) Geral, que será designado(a) pelo(a) Presidente. 
Deve auxiliar os trabalhos da Presidência, tendo por atribuição 
planejar, programar, organizar, coordenar, supervisionar as ati-
vidades do Conselho.  
Parágrafo único O(A) Secretário(a) Geral poderá ser um dos 
membros do Conselho, ou não.

Art. 36. Ao(A) Secretário(a) compete: 
I -  organizar a pauta das reuniões e convocar os(as) 
conselheiros(as); 
II -  secretariar as reuniões do Conselho Pleno, lavrar e assinar 
as respectivas atas; 
III -  divulgar à Secretaria Municipal de Educação, aos(as) 
conselheiros(as), às Unidades Educacionais do Sistema Mu-
nicipal de Ensino e Conselhos afins o programa anual de tra-
balho, as convocações de reuniões e suas respectivas pautas, 
e ações do Conselho Pleno, das Câmaras Setoriais e Comis-
sões. 
IV -  tomar as providências administrativas necessárias para re-
alização do Conselho Pleno, Câmaras Setoriais e Comissões; 
V -  providenciar a execução das medidas determinadas pelo 
Conselho Pleno e/ou Presidente; 
VI -  acompanhar e orientar a Assessoria Técnica juntamente 
com o(a) Presidente e Vice; 
VII -  elaborar o relatório anual de atividades do Conselho para 
sua apreciação; 
VIII -  organizar o arquivo e memória do Conselho;
IX -  exercer outras atribuições inerentes à função. 

CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 37. As funções dos membros do Conselho serão de cará-
ter público relevante e o seu exercício será prioritário sobre o 
de quaisquer cargos públicos municipais ou particulares de que 
seja detentor o(a) conselheiro(a), não podendo o(a) gestor(a) 
dificultar a liberação do(a) servidor(a), quer seja para sua par-
ticipação em reuniões ou de trabalhos próprios do colegiado, 
sem prejuízo nas suas funções. 
Parágrafo único Ainda que atuando em função de caráter pú-
blico, conforme descrito no caput do presente Artigo, nenhum 
dos(as) Conselheiros(as), Presidente, Secretário(a) receberão 
remuneração, gratificação,  abono, jeton ou outra rubrica simi-
lar, em decorrência do exercício da função de Conselheiro(a)

Art. 38. Os encargos financeiros do Conselho Municipal de 
Educação serão oriundos de dotação orçamentária própria e 
consignada no orçamento da Secretaria Municipal da Educa-
ção.  
Parágrafo único A Secretaria Municipal de Educação deverá 
informar, no início de cada ano, o valor orçamentário destinado 
ao Conselho. 

Art. 39. O Poder Executivo Municipal deverá oferecer as con-
dições necessárias para o pleno funcionamento, bem como a 
qualificação das ações do Conselho Municipal de Educação ou 
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a serviço de Órgão Colegiado. 

Art. 40. O Poder Executivo Municipal deverá promover formação inicial e continuada aos(as) conselheiros(as) eleitos(as) e de 
sua assessoria. 

Art. 41  Ao(A) Conselheiro(a) é assegurado livre acesso às Unidades Educacionais ou aos locais onde se desenvolvem atividades 
de ensino e de educação, direta ou indiretamente vinculadas ao Sistema Municipal de Educação ou a Administração Municipal, 
desde que devidamente identificados e que estejam em atividades referentes ao desempenho de sua função de conselheiro(a). 
Parágrafo único. Caberá ao Poder Executivo Municipal a responsabilidade da identificação e divulgação dos membros do Con-
selho. 

Art. 42. O Conselho Municipal de Educação de Guarapuava terá sede própria com condições de funcionamento, contendo sala 
para reuniões, disponibilidade para uso de auditório, sala para o apoio técnico pedagógico-educacional, jurídico, administrativo e 
de materiais permanentes e de expediente disponibilizados pelo Poder Público Municipal.
 
Art. 43. As dúvidas e os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Conselho Pleno do Conselho Municipal de Edu-
cação de Guarapuava-CMEG. 

Art. 44. Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 9070/2021
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DECRETO Nº 9073/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Josiane da Rocha Narzetti, no cargo de Professor (a), matrícula nº 163228 (01), lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 09 de novembro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 09 de novembro de 2021.

Guarapuava, 10 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9074/2021
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DECRETO Nº 9075/2021
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 1328/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “A”, da Lei Comple-
mentar Municipal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Casamento a servidora Juliana 
Lima Valerio, matrícula nº 19.359-3, Fisioterapeuta, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, no período de 29/10/2021 a 
04/11/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 29 de outubro de 2021.

Guarapuava, 09 de novembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1329/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “b”,, da Lei Comple-
mentar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Marilei Al-
meida Barbosa, Educador Infantil (a), matrícula nº 16.416-0, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 04/11/2021 a 10/11/2021.

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

Guarapuava, 09 de novembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1330/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “b”, da Lei Comple-
mentar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Ivone Lu-
cia de Oliveira, Educador Infantil (a), matrícula nº 12.894-5-0, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 05/11/2021 a 11/11/2021.

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

Guarapuava, 09 de novembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1331/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei.

R E S O L V E

Art. 1º Prorrogar o afastamento preventivo da servidora Andrea 
Ortiz, investida no cargo de Educador(a) Infantil, matrícula nº 
18521-3, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 06 de 
outubro de 2021, conforme art. 220, § 1º da Lei Complementar 
Municipal nº 120/2020

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 06 de outubro de 2021.

Guarapuava, 09 de novembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1332/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, para dirigir 
veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventual-
mente, em razão da necessidade funcional exigida pelas res-
ponsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante 
assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade 
até 31 de janeiro de 2021:
I – Ana Paula Pelegrini – Carteira de Habilitação nº 05959073737;
II – Marcelo Pinto da Silva – Carteira de Habilitação nº 
02828862577;
III – Paulo Sergio Cavalheiro – Carteira de Habilitação nº 
01308202600.

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

Guarapuava, 09 de novembro 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 
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acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.

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

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 1333/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “A”, da Lei Comple-
mentar Municipal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Casamento a servidora Suelen 
Cardoso Carlos, matrícula nº 18.290-7, Educador Infantil (a), 
lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no perí-
odo de 08/11/2021 a 14/11/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 08 de novembro de 2021.

Guarapuava, 09 de novembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1335/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “b”,, da Lei Comple-
mentar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Alécia 
Ramos da Silva Pivisan, Educador Infantil (a), matrícula nº 
15.943-3, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 25/10/2021 a 31/10/2021.

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

Guarapuava, 09 de novembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1337/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados 
na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento So-
cial, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Gua-
rapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional 

exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu 
cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade ane-
xo, com validade até 31 de janeiro de 2022:
I -  Mario de Jesus Vedoia da Silva – Carteira de Habilita-
ção nº 02373254819;
II -  Viviane Silveira Batista Horst – Carteira de Habilitação 
nº 03402149207;
III - Isabel Cristina Pitella Pinto – Carteira de Habilitação nº 
01681155881;
IV - Cezar Antonio Felski – Carteira de Habilitação nº 
00616794209;
V - Klawrence Oreiko – Carteira de habilitação nº 
04010818895;
VI - Laertes Ari Lazzari – Carteira de Habilitação nº 
03803643935;
VII - Sediney Bueno – Carteira de Habilitação nº 
02908599300;
VIII - Valdir Rodrigo da Rosa – Carteira de Habilitação nº 
01649138490.

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

Guarapuava, 10 de novembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

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

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

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2021

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 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 278/2021.
OBJETO: Registro de preço para eventual contratação de em-
presa para realização de formação contínua.
VALOR MÁXIMO: R$ 198.927,36 (cento e noventa e oito mil 
novecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos).
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 25/11/2021 (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.
PREGOEIRA: JÉSSICA DAL PIVA DE OLIVEIRA.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transpa-
rência: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/
grupo/1/item/1/tipo/1>; ou – No Departamento 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, 09 de novembro de 2021.
 PUBLIQUE-SE.

 DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

REAVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2021

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 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 273/2021.
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de 
empresa para locação de licença de uso de sistema online e 
offline para o ensino e aprendizagem de matemática, incluindo 
implantação, capacitação e treinamento; suporte e infraestru-
tura tecnológica para alunos, professores, coordenadores pe-
dagógicos e gestores de unidades de ensino na rede municipal 
durante o período de 12 (doze) meses - FUNDEB 40% - 5% 
sobre transferências constitucionais - FUNDEB - 25% demais 
impostos vinculados a Educação Básica - Ensino Fundamental 
- SEMEC
VALOR MÁXIMO: R$ 1.264.230,00 (um milhão duzentos e ses-
senta e quatro mil e duzentos e trinta 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 23/11/2021 (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: JÉSSICA DAL PIVA DE OLIVEIRA
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transpa-
rência: https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/
grupo/1/item/1/tipo/1; ou – No Departamento 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, 09 de novembro de 2021.
PUBLIQUE-SE.

 DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL N.º 126/2021
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 211/2021
 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
RETIFICADORA 
GUARAMOTORES - 
EIRELI - ME

4, 6. R$ 400.000,00

SCARTEZINI, 
MEIRELLES & CIA 
LTDA

17, 20, 23, 27, 31, R$ 405.000,00

Z1 INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
PEÇAS EIRELI

1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 
13, 15, 18, 21, 24, 
26, 28, 30, 32.

R$ 
1.485.000,00

ZANCO & TEIXEIRA 
LTDA - ME

10, 12, 14, 16,19, 
22, 25, 29.

R$ 175.000,00

Guarapuava, 09 de novembro de 2021.

 DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

Município de Guarapuava
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 174/2021
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 283/2021
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, 
considerando o Parecer Jurídico nº 1.271/2021,  HOMOLOGA, 
o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme a se-
guir:
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ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
AUTO MECÂNI-
CA BRANSALES 
LTDA

31, 42, 53. R$ 64.255,00

FABI RECAPA-
GENS DE PNEUS 
LTDA - ME

1, 3, 5, 7. R$ 422.683,11

GABRIEL AN-
DRES FLACH

27, 57 ,58, 59, 66, 76, 
84.

R$ 41.253,03

OAMIS PNEUS 
IMPORTACAO E 
EXPORTACAO 
LTDA

4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 
29, 30, 32, 33, 34, 36, 
38, 39, 40, 41, 52, 54, 
55, 56, 63, 64, 65, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 
75, 77, 78, 79, 80, 81, 
83, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92.

R$ 955.018,38

 12, 28, 35, 37, 8, 50, 
82.

FRUSTRADO.

 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 51, 60, 61, 62, 74, 
93, 94.

DESERTO

 2 CANCELADO

Guarapuava, 09 de Novembro de 2021.
 DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 35/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 312/2021
OBJETO: Aquisição de equipamento de tecnologia para uso do 
departamento de tecnologia da informação.
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o Decreto n.º 8437/2021, de 12 de janeiro de 2021, 
e com base no Artigo 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93, 
e alterações posteriores, bem como Parecer da Procuradoria 
Geral do Município, de n.º 1.260/2021 e Autorização do Diretor 
de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação, para a Con-
tratação da empresa:
ADJUDICATÁRIO CNPJ VALOR
ROSEMARA DOS 
SANTOS - ME

26.947.090/0001-16 R$ 8.287,25

PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 09 de novembro de 2021.

 DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

 
RATIFICAÇÃO

 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 29/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 308/2021
OBJETO: I Capacitação e Treinamento - 1º dia Conselhos de 
Direitos de 1990 a 2021: história, avanços e retrocessos; De-
mocracia, participação e controle social na área da criança e 
do adolescente; O papel do COMDICA na proteção dos direitos 
da criança e do adolescente; O dia a dia do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA);2º dia 
A importância do COMDICA na elaboração e monitoramento 
defluxos de atendimento; Incidência do COMDICA e Conselho 

Tutelar no orçamento e financiamento das ações de garantia 
de direitos de crianças/adolescentes de A a Z; Mapeando redes 
e construindo saberes;3º dia A construção de diagnóstico sobre 
a realidade das crianças e adolescentes do município; O papel 
do COMDICA na implantação e execução da Lei 13.431/2017 
e da Lei 13.935/2019;
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o Decreto n.º 8437/2021, de 12 de janeiro de 2021, 
com fundamento no art.  25, caput da lei Federal 8.666/93 e 
alterações posteriores, bem como Parecer da Procuradoria 
Geral do Município, n.º 1.250/2021 e Autorização do Diretor 
do Departamento de Compras, RATIFICA a INEXIGIBILIDA-
DE DE LICITAÇÃO, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oi-
tocentos reais) para a Contratação da empresa JOELSON 
TIBURCIO DOS PASSOS 35207558900, inscrita no CNPJ nº 
24.918.942/0001-11.
PUBLIQUE – SE
 Guarapuava, 09 de novembro de 2021.

 DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

 
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2021
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da 
Agricultura Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais 
ou suas Organizações destinado ao Atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 252/2021.
CONTRATADA: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CEN-
TRO DO PARANÁ (COOACEPA).
VALOR TOTAL: R$ 427.600,00 (quatrocentos e vinte e sete mil 
e seiscentos reais).
CONTRATO Nº: 253/2021.
CONTRATADA: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA (CARMUG).
VALOR TOTAL: R$ 3.370.810,00 (três milhões, trezentos e se-
tenta mil, oitocentos e dez reais).
CONTRATO Nº: 254/2021.
CONTRATADA: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMI-
LIAR INTEGRADA DE REALEZA (COOPAFI).
VALOR TOTAL: R$ 68.950,00 (sessenta e oito mil, novecentos 
e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/11/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO
TOMADA DE PREÇO N.º 14/2020

PROCESSO Nº 209/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para constru-
ção de uma pista de skate no Parque do Lago, Secretaria de 
Obras, Viação e Serviços Urbanos.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 223/2020.
CONTRATADA: PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS LTDA – 
EPP. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO.
Prorroga-se o prazo vigência de 09/11/2021 para 08/01/2022 
do referido contrato, referente a construção de uma pista de 
skate no parque do lago, com fulcro no art. 57, § 1° inciso I e II 
da Lei Federal 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 08/11/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
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SURG
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
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