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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 12 de janeiro de 2022
Veiculação: 12 de janeiro de 2022

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVIII Nº 2281

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 149/2022

LEIS

Altera a alínea “b” do inciso IX do Art.80 da Lei Complementar 
06/2016. 

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

Art. 1º. Fica alterada a redação da alínea “b” do inciso IX do Art. 
80 da Lei Complementar 061/2016, a qual passa a vigorar com 
a seguinte redação:
“Art. 80.
(...)
(...)
IX - (...)
b) Licença paternidade de 20 (vinte) dias.

Art. 2º Esta lei entra em vigor no dia 1º (primeiro) de janeiro de 
2022, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 10 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3243/2022
Institui, como medida de promoção da igualdade de oportu-
nidades no mercado de trabalho, o programa de reserva de 
vagas para pessoas negras, nos concursos públicos, para pro-
vimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder 
Legislativo do Município de Guarapuava/PR.

 Autor(a): Vereadora Profª Terezinha

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

Art. 1º Ficam reservadas às pessoas negras 20% (vinte por 
cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para pro-
vimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder 
Legislativo do Município de Guarapuava/PR. 
§ 1º A reserva de vagas será aplicada sempre que o número 
de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior 
a 3 (três). 
§ 2º Caso a aplicação do percentual estabelecido no caput re-
sulte em número fracionado, este será elevado para o primeiro 
número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior 
que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro 
imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cin-

co décimos). 
§ 3º A reserva de vagas para pessoas negras constará expres-
samente dos editais dos concursos públicos, que deverão es-
pecificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada 
cargo efetivo ou emprego público oferecido. 
§ 4º A observância do percentual de vagas reservadas para 
pessoas negras dar-se-á durante todo o período de validade do 
concurso e aplicar-se-á a todos os cargos oferecidos no edital 
de abertura e/ou que surgirem durante a vigência do concurso. 

Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas para pessoas 
negras aquelas que se autodeclararem pretas ou pardas no ato 
da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou 
raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE, e que, pelo fenótipo, são assim vistos e 
reconhecidos como tal pela sociedade. 
§ 1º Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas 
pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição do certame, sem pre-
juízo da apuração das responsabilidades administrativa, civil e 
penal na hipótese de constatação de declaração falsa. 
§ 2º Comprovando-se falsa a declaração, o(a) candidato(a) 
será eliminado(a) do concurso e, se houver sido nomeado(a), 
ficará sujeito(a) à anulação da sua nomeação, após procedi-
mento administrativo em que lhe sejam assegurados o con-
traditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis. 
§ 3º Não comprovada má-fé, na declaração de que trata este 
artigo, o(a) candidato(a) será eliminado(a) da lista de cotistas 
e passará a concorrer, exclusivamente, nas vagas oferecidas 
para ampla concorrência. 

Art. 3º Os(as) candidatos(as) negros(as) concorrerão conco-
mitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à 
ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no con-
curso. 
§ 1º Os(as) candidatos(as) negros(as) aprovados(as) dentro do 
número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão 
computados para efeito do preenchimento das vagas reserva-
das. 
§ 2º Em caso de desistência de candidato(a) negro(a) 
aprovado(a) em vaga reservada, a vaga será preenchida 
pelo(a) candidato(a) negro(a) posteriormente classificado(a). 
§ 3º Na hipótese de não haver número de candidatos(as) 
negros(as) aprovados(as) suficiente para ocupar as vagas 
reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para 
a ampla concorrência e serão preenchidas pelos(as) demais 
candidatos(as) aprovados(as), observada a ordem de classi-
ficação. 

Art. 4º A nomeação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) 
respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que 
consideram a relação entre o número de vagas total e o nú-
mero de vagas reservadas a candidatos(as) com deficiência e 
pessoas negras. 
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Art. 5º As disposições desta Lei não se aplicam aos concursos 
públicos cujos editais de abertura foram publicados anterior-
mente à sua vigência. 

Art. 6° As disposições desta Lei se aplicam aos processos se-
letivos simplificados para a contratação de pessoal por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excep-
cional interesse público, de que trata o art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal. 

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no 
prazo de 90 (noventa) dias, elaborando todas as normas ne-
cessárias para sua operacionalização. 

Art. 8º As despesas com a execução desta Lei correção por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 10 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO Nº 9175/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Designar o servidor ALTAIR BONASSA, inscrito no CPF/
MF n.º 442.399.479-87, para responder interinamente pela Se-
cretaria Municipal de Trânsito e Transportes, pelo período de 
10 de janeiro a 24 de janeiro de 2022, em decorrência do perí-
odo de férias do servidor Adalberto José Ribeiro de Campos..

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

Guarapuava, 11 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9179/2022
Aprova o Projeto de Loteamento Residencial denominado JAR-
DIM PROFESSORA DONA IVONE, de propriedade de AJGL 
Incorporação e Empreendimentos Imobiliários Ltda - CNPJ 
30.299.041/0001-91, objeto da Matrícula Nº 22.261, do Serviço 
de Registro de Imóveis do 1º Ofício, localizado no Distrito de 
Sede, Cidade de Guarapuava, Município de Guarapuava, Es-
tado do Paraná.

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, atendendo ao 
que determina o artigo 12, da Lei Federal n.º 6766, de 19 de 
dezembro de 1979, a Lei Municipal n.º 45, de 24 de dezembro 
de 1987, a Lei Municipal n.º 2074, de 23 de novembro de 2012, 
o Artigo 3 da Lei Federal n.º 9785, de 29 de janeiro de 1999, e 
a Lei Municipal Complementar n.º 69/2016 e suas alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Projeto de Loteamento Residencial 

denominado JARDIM PROFESSORA DONA IVONE, de pro-
priedade de AJGL Incorporação e Empreendimentos Imobiliá-
rios Ltda - CNPJ 30.299.041/0001-91, objeto da Matrícula n.º 
22.261, do Serviço de Registro de Imóveis do 1º Ofício, ana-
lisado através dos protocolos de consulta prévia 3278/2016, 
Ante Projeto de Loteamento 2241/2017 E 5225/2020 e Pro-
jeto Definitivo de Loteamento 2651/2021 - 1DOC substituído 
pelo Protocolo 39.325/2021 - Atende.NET, com a totalidade 
de 113.600,00metros quadrados, constituído de 14 (Quatorze) 
Quadras, totalizando 266 (duzentos e sessenta e seis) Lotes 
e 02 (duas) áreas Institucionais, com área total de 11.569,35 
metros quadrados, e 01 (uma) Reserva Técnica de 1.000,39 
m², localizado no Distrito Sede, Cidade de Guarapuava, Mu-
nicípio de Guarapuava, Estado do Paraná, conforme Projeto e 
Memorial Descritivos constantes da pasta do loteamento, devi-
damente aprovada nesta municipalidade.

Art. 2º Ficam de Domínio Público do Município de Guarapuava, 
as Áreas Destinadas ao Sistema de Circulação, com 35.747,45 
metros quadrados, destinadas à Implantação de Equipamentos 
Públicos Urbanos e Comunitários, bem como à Espaços Livres 
de Uso Público, com 11.569,35 metros quadrados,encerrando 
um total de 47.316,80 metros quadrados, devendo a transfe-
rência de domínio acontecer no ato dos respectivos registros, 
sem quaisquer ônus ao Município, inclusive dispensando-se os 
instrumentos de escritura pública.

Art. 3º As obras de infraestrutura são de responsabilidade do 
empreendedor, e o compromisso de sua execução será garan-
tido através de termo de compromisso de execução de infraes-
trutura com caução do lotes 20, da Quadra 01; do Lote 14 da 
Quadra 01; dos lotes 15, 16 e 17 da Quadra 01; dos Lotes 03 e 
04 da Quadra 01; dos Lotes 18 e 19 da Quadra 01 e dos Lotes 
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 da Quadra 01; de acordo com 
cronograma e orçamento de obras, firmado junto ao Município

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário

Guarapuava, 12 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 041/2022

PORTARIA Nº 043/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando o Processo Digital nº 49169/2021;
Considerando o Parecer Jurídico nº 1448/2021;
Considerando o § 7º, do Art. 12 da Lei Complementar Municipal n.º 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder abono de permanência a servidora Maria Denise Azevedo da Cruz, inscrita no CPF/MF sob nº 722.052.299-15, 
ocupante do cargo de Professor (a), matrícula nº 130907 (01), com pagamento retroativo à data de 16 de dezembro de 2021, 
conforme requerimento constante no processo digital nº 49169/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 16 de dezembro de 2021, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 11 de janeiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DIVISÃO DE ESTÁGIOS
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SURG
ADITIVO CONTRATUAL

3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 43/2019 
ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 15/2019, CELEBRA-
DO ENTRE A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZA-
ÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA A M B TRANS-
PORTE EIRELI - EPP.
A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUA-
RAPUAVA - SURG, pessoa jurídica, sociedade de economia 
mista, com sede na Rua Afonso Botelho, 63, Bairro Trianon, na 
cidade de Guarapuava – PR, devidamente inscrita no CNPJ/
MF sob o n.º 75.646.273/0001-07, neste ato representado pelo 
seu Diretor Administrativo Sr. HALMUNTH FAGNER GOBA 
BRANDTNER e Diretor Técnico, Sr. SANDRO ALEX RUSSO 
VALERA e de outro lado a empresa A M B TRANSPORTE EI-
RELI - EPP., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.275.087/0001-
63, residente em rua Paulo Jacomel, nº 67, bairro Uberaba, 
Curitiba - Paraná, CEP 81.570-240, neste ato representada 
pelo Sr. ANDERSON MENDES BATISTA, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 041.381.119-05, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo 
do objeto oriundo do contrato 43/2019, que tem por finalidade 
a Locação de veículos do tipo utilitário com no mínimo 7 luga-
res para atender às necessidades de transporte de pessoal e 
ferramentas para as diversas obras da SURG.

CLÁUSULA SEGUNDA – MOTIVAÇÃO
A motivação para o presente aditivo de prazo, encontra-se des-
crita na solicitação de prorrogação contratual página 310/312 
do presente processo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
O presente aditivo terá vigência pelo período de 6 (seis) me-
ses, a contar da data de 22 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE E VIGÊNCIA
O contrato ora aditivado, expirará no prazo de 06 (seis) meses, 
a contar da data de 22 de dezembro de 2021, desde que cons-
tatado sempre, o total cumprimento das obrigações assumidas 
pelas partes, podendo, a critério da Administração, mediante 
aditivo, ser prorrogado, ou rescindido, pela superveniência de 
eventos que impeçam ou tornem inconvenientes o prossegui-
mento do ajuste, nos moldes da legislação pertinente.

CLÁUSULA QUINTA – DO GESTOR E FISCAL
Fica nomeado como GESTORA deste Aditivo a sra. Jorgete La-
cerda, portadora do R.G. nº 4.885.210-6, inscrita no CPF sob o 
nº 645.142.349-15 e como FISCAL deste aditivo fica nomeado 
o Sr. Rodrigo Bredum, portador do R.G. nº 2.814.506 SESP/
PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.385.909-44.

CLÁUSULA SEXTA – CLÁUSULAS ALTERADAS E FUNDA-
MENTO LEGAL
Em conformidade com o artigo 127 III, 134, 136 do Regulamen-
to Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia 
de Serviços de Urbanização de Guarapuava - SURG, e demais 
dispositivos pertinentes a espécie, bem como parecer jurídico 
093/2021 o prazo do contrato passa a ter os termos discrimi-
nados na cláusula terceira desse aditivo e o gestor e fiscal os 
funcionários descritos na Cláusula quinta desse aditivo

CLÁUSULA SÉTIMA - RATIFICAÇÃO

Em tudo o mais fica ratificado para todos os efeitos de direito 
as cláusulas do contrato 43/2019 e aditivos 1 e 2. E por esta-
rem justos e contratados, assinam as partes contratantes, o 
presente termo em três vias de igual teor na presença das tes-
temunhas abaixo assinadas e qualificadas, que o dão por bom, 
firme e valioso.
Guarapuava, 17 de dezembro de 2021.

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER 
 Diretor Administrativo

SANDRO ALEX RUSSO VALERA
Diretor técnico

JORGETE LACERDA
Testemunha/Gestora do aditivo

  RODRIGO BREDUM
Testemunha/Fiscal do Contrato

A M B TRANSPORTE EIRELI - EPP
Licitante

ANDERSON MENDES BATISTA
Representante Legal

EXTRATO DE CONTRATOS

Unidade Gestora: 0001 - SURG CIA SERV URBANIZACAO 
DE GUARAPUAVA
Numero do Contrato: 50/2021
Data de Inicio do Contrato: 20/12/2021 Data de Expiracao do 
Contrato: 20/12/2022
Processo: 45/2021 Modalidade: 31 - Pregao
Fornecedor: 82.461.310/0001-78 - GUIA VEICULOS LTDA
Descricao do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA LOCA-
CAO DE VEICULOS DE PASSEIO, UTILITARIOS E VANS.
Valor total do Contrato: 53.892,00
Valor total do Contrato mais Aditivos: 53.892,00

Unidade Gestora: 0001 - SURG CIA SERV URBANIZACAO 
DE GUARAPUAVA
Numero do Contrato: 51/2021
Data de Inicio do Contrato: 20/12/2021 Data de Expiracao do 
Contrato: 20/12/2022
Processo: 45/2021 Modalidade: 31 - Pregao
Fornecedor: 24.382.931/0001-60 - EDERSON WOJCIK - ME
Descricao do Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA LOCA-
CAO DE VEICULOS DE PASSEIO, UTILITARIOS E VANS.
Valor total do Contrato: 65.995,00
Valor total do Contrato mais Aditivos: 65.995,00
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FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 002/2022

O Presidente da Fundação de Proteção da Juventude e Infância– FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guarapuava,Estado 
do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe sãoconferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar o servidor, abaixo relacionado, lotado na Sede Administrativa da Fundação de Proteção Especialda Juventude 
e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, para dirigir veículos leves oficiais, eventualmente, em razão da necessidade funcional 
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, 
até 31 de dezembro de 2022:
I.Guilherme Daniel da Silva, portador da CNH: 07272710322;

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especialda Juventude e Infância, em 12 de janeiro de 2022.

ARI MARCOS BONA
Presidente da Fundação PROTEGER

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi concedida para conduzir veículo oficial leve da Fundação de 
Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, por meio da Portaria nº 002/2022, declaro que estou 
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 pagamento 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 atualizada. 
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o 
presente Termo de livre e espontânea vontade. 

Guarapuava, _____de ________ de 2022. 

NOME: ________________________________________________
CNH: __________________________________
CARGO/FUNÇÃO: _______________________________________________________________
DEPARTAMENTO/UNIDADE: __________________________________________
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