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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 13 a 20 de junho de 2022
Veiculação: 20 de junho de 2022

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVIII Nº 2397

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 160/2022

LEIS

“Regulamenta o artigo 85, parágrafo 19, do Código de Proces-
so Civil – CPC, dispondo sobre a distribuição de honorários 
de sucumbência entre os membros integrantes da carreira de 
Procurador do Município”.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a distribuição dos honorários de 
sucumbência, que possuem natureza privada e alimentar, entre 
os integrantes da carreira de Procurador do Município, nos ter-
mos do parágrafo 19 do artigo 85 da Lei Federal n.º 13.105, de 
16 (dezesseis) de março de 2015 (Código de Processo Civil).
§ 1º Para os fins desta Lei são consideradas honorários de 
sucumbência os honorários, fixados em decisão judicial, e pro-
venientes de processos judiciais em que o Município de Guara-
puava for vencedor.
§ 2º Os honorários sucumbenciais não constituem encargo do 
Tesouro Municipal, e serão pagos exclusivamente pela parte 
sucumbente ou devedora, contrária ao Município de Guarapu-
ava.

Art. 2º Os honorários advocatícios de sucumbência das causas 
judiciais em que for parte o Município de Guarapuava perten-
cem aos Procuradores efetivos do Município, nos termos do ar-
tigo 85, parágrafo 19, do Código de Processo Civil, e do artigo 
23 da Lei Federal n.º 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da 
Ordem dos Advogados do Brasil).
§ 1º Os honorários sucumbenciais não integram o vencimento 
básico dos Procuradores do Município de Guarapuava e não 
servirão como base de cálculo para adicionais, gratificações, 
contribuição previdenciária ou qualquer outra modalidade de 
acréscimo pecuniário.
§ 2° A ocorrência de compensação, transação, parcelamen-
to, ou dação em pagamento nos processos judiciais em que o 
Município de Guarapuava for parte não afasta a obrigação do 
pagamento dos honorários de sucumbência quando houver de-
cisão e/ou condenação e/ou prévia fixação e/ou homologação 
judicial nesse sentido.
§ 3º Os ingressantes na carreira de procurador do Município re-
ceberão honorários sucumbenciais a partir do vigésimo quinto 
mês de efetivo exercício no cargo.

Art. 3º Os valores decorrentes de honorários de sucumbência 
serão rateados de maneira igualitária entre os Procuradores do 
Município em efetivo exercício.
§ 1º Considera-se em efetivo exercício o Procurador que, na 
data do rateio, esteja:
I – em gozo de férias regulamentares;
II – em gozo de licença para tratamento de saúde;

III – em gozo de licença por motivo de doença em pessoa da 
família e licença prêmio;
IV – em licença à gestante;
§ 2º Não se considera em efetivo exercício o Procurador que, 
na data do rateio, esteja:
I – licenciado para tratamento de interesses particulares;
II – licenciado para campanha eleitoral e política;
III – licenciado para acompanhar cônjuge ou companheiro;
IV – afastado para exercício de mandato eletivo;
V – afastado da função para cumprimento de punição após re-
gular Processo Administrativo;
VI – cedido ou requisitado, em tempo integral, para órgão ou 
entidade estranha à Administração Pública Municipal Direta.
§ 3º O Procurador efetivo aposentado participará do rateio nos 
60 (sessenta) primeiros meses da aposentadoria.

Art. 4º Os valores decorrentes dos honorários de sucumbência 
serão depositados em conta bancária destinada aos depósitos 
de honorários sucumbenciais e será gerida pela Associação 
dos Procuradores do Município de Guarapuava – APMG, a qual 
ficará responsável pelo rateio mensal entre os Procuradores.
§ 1º A APMG prestará contas mensais ao Departamento de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Administração sobre o va-
lor arrecadado e rateado entre os Procuradores, para fins de 
controle interno.
§ 2º O recebimento de honorários de sucumbência independe 
de o seu titular estar associado à APMG, sendo vedada a obri-
gação de associar-se para o recebimento da verba.
§ 3º Será vedado efetuar qualquer outro tipo de depósito na 
conta bancária destinada aos depósitos de honorários sucum-
benciais que não os valores decorrentes de honorários de su-
cumbência.
§ 4º Caberá ao Procurador do Município indicar, diretamente 
no processo judicial no qual houver a estipulação de honorários 
sucumbenciais, a conta bancária destinada aos depósitos de 
honorários de sucumbência ou solicitar alvará para transferi-lo 
diretamente na instituição financeira.
§ 5º A distribuição deverá ocorrer até o 10º (décimo) dia do mês 
subsequente à arrecadação.
§ 6º A distribuição dos honorários sucumbenciais será realizada 
individualmente, considerado o montante dos recursos existen-
tes, observadas as disposições dos arts. 3º, 5 e 6º desta Lei.
§ 7º A APMG poderá adotar critérios para a otimização e orga-
nização do rateio, bem como nomear Procurador para gerir a 
conta e efetivar os pagamentos, o que deverá ser registrado 
em ata.
§ 8º Em caso de extinção da APMG, a conta bancária destinada 
aos depósitos de honorários sucumbenciais será administrada 
por um Conselho Gestor do qual farão parte os Procuradores 
estáveis do Município, que ficará responsável pela distribuição 
dos honorários de sucumbência de que trata esta Lei.
§ 9º O não cumprimento do disposto no parágrafo primeiro re-
sultará na suspensão imediata do rateio dos honorários sucum-
benciais, até que haja a devida prestação de contas.
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Art. 5º A soma resultante dos valores recebidos a título de honorários de sucumbência com a remuneração total do Procurador 
não poderá superar o teto constitucional.
Parágrafo único. Se, eventualmente, a soma da quantia mensal recebida a título de honorários sucumbenciais no mês com a 
remuneração total do Procurador exceder o teto constitucional, a diferença será devolvida para a conta de honorários gerida pela 
APMG, para que seja rateada nos mês subsequente.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.

Guarapuava, 14 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 161/2022
Altera os anexos constantes na Lei Complementar Municipal n.º 076/2017 e estabelece providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Altera o Anexo I – Mapa 1, da Lei Complementar n.º  076/2017, alterada pela Lei Complementar n.º  127/2020, que passa 
a ser de acordo com o Anexo 1 – Mapa 1, desta Lei.

Art. 2º Altera o Anexo II – Quadro I, da Lei Complementar  n.º 076/2017, alterada pela Lei Complementar n.º  127/2020 que cria 
e estabelece os Parâmetros de Ocupação da Zona da Bacia do Rio Coutinho - ZBCOU, que passa a ser de acordo com o Anexo 
II  desta Lei.

Art. 3º Acrescenta o quadro II, no Anexo 2, na Lei Complementar n.º 076/2017, que cria e estabelece os Parâmetros de Ocupa-
ção da Zona de Expansão Controlada Olarias – ZECO.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 14 de junho de 2022
Celso Fernando Goes

Prefeito Municipal
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LEI COMPLEMENTAR Nº 162/2022
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LEI Nº 3308/2022
“Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 2373/2014 que dispõe sobre a Regulamentação do Serviço de Transporte Autônomo de 
Passageiros por Táxi e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º  Fica alterado os incisos I e II do art. 6º da Lei Municipal n.º 2.373, de 18 de dezembro de 2014 e acrescenta os parágrafos 
4º e 5º, conforme segue: 

“Art. 6º .....
I - Mínimo de 90% (noventa por cento) para os profissionais autônomos, entenda-se pessoas físicas; 
II - Até 10% (dez por cento) para as pessoas jurídicas, empresas de transporte de passageiros, limitadas em 05 (cinco) veículos 
por empresa. 
§ 4º Fica assegurado o mínimo de 5% (cinco por cento) das permissões a serem liberadas, concedidas, distribuídas, redistribuí-
das e/ou licitadas pelo Poder Executivo para táxis adaptados, conforme legislação vigente.
§ 5º As futuras permissões conforme prevê o § 4º deste artigo, para táxis adaptados, será regulamentado pelo poder executivo 
municipal, através de Decreto.”

Art. 2º Fica revogado o parágrafo único do art. 12 da Lei n.º 2.373, de 18 de dezembro de 2014, e inclui quatro novos parágrafos, 
conforme segue: 

“Art. 12 .............. 
§ 1º O alvará de localização e funcionamento do permissionário deverá ser renovado anualmente, com o pagamento da respec-
tiva taxa e demais tributos eventualmente devidos, com pontualidade anual, nos termos da legislação tributária municipal. 
§ 2º A não quitação do valor a ser pago anualmente, dentro do prazo determinado neste, com pontualidade, implicará na sus-
pensão do alvará de localização e funcionamento do permissionário até o adimplemento dos débitos perante a municipalidade;
§ 3º Caso o permissionário deixe de pagar por dois anos consecutivos, no vencimento o valor respectivo a ser quitado, seu alvará 
será cassado. 
I - A cassação do alvará é irreversível, sendo que o veículo não poderá mais ser utilizado no serviço de transporte autônomo de 
passageiros por táxi. 
§ 4º A cassação do alvará e funcionamento de permissão poderá ocorrer qualquer tempo, quando se configure a infração do 
permissionário às normas em vigor, assegurando-lhe ampla defesa. 



13 a 20 de junho, Veiculação 20/06/2022 Ano XXVIII - Nº 2397 Boletim Oficial do Município -  6

Art. 3º Fica alterado o art. 20 da Lei Municipal n.º 2373/2014, e inclui o parágrafo único, passando a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 20. Os veículos e os equipamentos serão vistoriados a cada dois anos, conforme calendário estabelecido pelo Município, 
atráves da SETRAN – Secretária Municipal de Transito e Transportes, devendo no momento da vistoria apresentar o Laudo de 
Inspeção Técnica Veicular-LITV e cumprir as demais exigências do artigo 16 da Lei 2.373/2014.
Parágrafo Único. Poderá o Poder Executivo Municipal, além da vistoria prevista no caput deste artigo, solicitar ao permissionário, 
a qualquer tempo, comparecer com seu veículo junto ao SETRAN para verificação da situação do veículo”.

Art. 4º Fica alterado o anexo V, da Lei Municipal n.º 2373/2014, que passa a ter a seguinte redação:

“ANEXO V
DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

ÍTEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADE DE UFM
I Registro e renovação do Certificado de Permissão 1,5
II Inscrição no Cadastro Municipal de Condutores de Táxis (motorista auxiliar) 03
III Renovação no Cadastro Municipal de Condutores de Táxis (permissionário ou 

auxiliar)
1,5

IV Substituição de veículo 0,45
V Mudança de registro de motorista auxiliar 0,45
VI Requerimento e certidão em geral 0,45
VII Segunda via de documentos 0,45
VIII Permuta de ponto e/ou veículo 20
IX Vistoria veicular 0,45
X Transferência de Titularidade de Permissionário 20

Parágrafo único. Fica autorizado o Município de Guarapuava a realizar o parcelamento, em até 5 (cinco) vezes, dos itens VIII e 
X previstos no anexo V da Lei Municipal n.º 2373/2014.
I - Nos casos de parcelamento, os documentos pertinentes serão entregues, tão somente, após a quitação do mesmo”.

Art. 5º Fica autorizada a Secretária Municipal de Trânsito e Transportes – SETRAN, no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar 
da publicação desta Lei, em providenciar, mediante cronograma, o recadastramento dos atuais permissionários, motoristas auxi-
liares, motoristas contratados de pessoa jurídica, veículos e equipamentos. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas disposições em contrário.

Guarapuava, 14 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETOS
DECRETO Nº 9540/2022
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DECRETO Nº 9542/2022
“Declara de Utilidade Pública e de Interesse Social,o imóvel 
que menciona e especifica e dá outras providências.O Prefeito 
do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso dasa-
tribuições que lhe são conferidas por lei”.

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º Fica Declarado de Utilidade Pública e de Interesse So-
cial, os espaços de área de circulação pública que menciona 
e especifica: faixa de largura e área totais de 15,00 metros e 
4.079,10 metros quadrados, respectivamente, relativa ao tre-
cho da Rua São Paulo, entre a Rua Brigadeiro Rocha e a Rua 
Visconde de Guarapuava, no Bairro dos Estados, compreen-
dendo espaços públicos de circulação ou do sistema viário, 
tudo de acordo com os Projetos dos Loteamentos Jardim Ouro 
Verde e Vila Santo Antonio.

Art. 2º O imóvel constante do artigo anterior encontra-se entre 
as ZONAS DE DENSIFICAÇÃO e DE PROJETOS ESPECÍFI-
COS, de acordo do o Plano Diretor e destina-se à construção 
de obras de arte corrente, drenagem e aterro de área urbana, 
necessários ao projeto de abertura da via citada no Artigo 1º, 
e execução de obras de infraestrutura e saneamento, confor-
me art.3º, incisos VIII, alínea “b” da Lei Federal 12.651, de 25 
de maio de 2012, visando à regularização, abertura, prolonga-
mento, ligação de vias e urbanização do trecho e entorno.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de junho de 2022

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9543/2022
“Declara de Utilidade Pública para fins de Desapropriação, o 
imóvel que menciona e especifica e dá outras providências”.

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

DECRETA

Art. 1° Fica Declarada de Utilidade Publica para fins de Desa-
propriação, o terreno Urbano constituído pelo Lotes 09, 10, 11 
e 12 da Quadra 10, da sede do Distrito do Guará, com área de 
3.500,00 m², objeto da matricula n.° 27.682, pertencente ao 
Serviço de Registro de lmóveis do 3° Ofício, desta Comarca e 
cidade, tudo conforme peças técnicas anexas.

Art. 2° A área objeto do artigo anterior, destina-se a implanta-
ção de equipamento público educacional, na sede do Distrito 
do Guará.

Art. 3° A desapropriação em apreço devera ser, preferencial-
mente, por acordo e em caráter de urgência. 

Art. 4° As despesas decorrentes do presente Decreto correrão 

a conta de dotações orçamentárias próprias e sobre a presente 
transação, não haverá incidência de ITBI.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas disposiçõesem contrário.

Guarapuava, 20 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 748/2022
PORTARIAS

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a servidora Renata Diniewicz Riffert, Carteira 
de Habilitação nº 00357219719, lotada na Secretaria Municipal 
de Agricultura, para dirigir veículos leves oficiais do Município 
de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade fun-
cional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes 
ao seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilida-
de anexo, com validade até 30 de setembro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 15 de junho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

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

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

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

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

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
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PORTARIA Nº 750/2022

PORTARIA Nº 751/2022
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 Acrescenta o inciso IV no artigo 2º da Portaria n.° 747/2021 - Educard, com a seguinte redação:
(...)
IV- Gerson Anschau Poleze - matrícula n.º 17968-0, lotado na Secretaria Municipal de Educação”.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas disposições contrárias. 

Guarapuava, 20 de junho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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DIVISÃO DE ESTÁGIOS
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FUNDAÇÃO PROTEGER
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RETIFICAÇÃO DE EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
N. 08/2022 – CARNES

Do item 5. Habilitação – de folhas n.° 07 e 08 do instrumento 
convocatório:

ONDE SE LÊ:

5.3.4. A documentação relativa à qualificação técnica, consis-
tirá de:
5.3.4.1. Alvará sanitário vigente, expedido por Órgão compe-
tente do Município ou do Estado sede da Licitante;
5.3.4.2 Certificado de registro do licitante no S.I.F. (Serviço de 
Inspeção Federal), no S.I.P./POA (Serviço de Inspeção do Pa-
raná) ou no S.I.M. (Serviço de Inspeção Municipal de Guara-
puava), ou Registro e/ou Relacionamento de Estabelecimento 
(R.E), em se tratando de “Casas Atacadistas”, com fulcro no 
art. 26 do Decreto n.º 9.013/2017.

LEIA-SE:

5.3.4. A documentação relativa à qualificação técnica, consis-
tirá de:
5.3.4.1. Alvará sanitário vigente, expedido por Órgão compe-
tente do Município ou do Estado sede da Licitante OU Certi-
ficado de registro do licitante no S.I.F. (Serviço de Inspeção 
Federal), no S.I.P./POA (Serviço de Inspeção do Paraná) ou no 
S.I.M. (Serviço de Inspeção Municipal de Guarapuava).

Guarapuava, 15 de junho de 2022.

ARI MARCOS BONA
Presidente

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 08/2022

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – 
FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência, devi-
damente autorizada, torna público a republicação do presente 
edital tendo em vista retificação no instrumento convocatório.
PROCESSO N.º: 12/2022.
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE CARNES PARA AS UNIDADES DE ACOLHIMEN-
TO DA FUNDAÇÃO PROTEGER. RECURSOS ORDINÁRIOS 
LIVRES.
VALOR MÁXIMO DISPONÍVEL: R$ 214.326,00 (Duzentos e 
Catorze Mil, Trezentos e Vinte e Seis 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 08h30 do dia 06/07/2022 (horário de Bra-
sília (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: Daniele Reznek
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos:
– Pelo site:  https://guarapuava.atende.net/
– Pelo Portal da Transparência: <https://guarapuava.atende.

net/?pg=transparencia#!/grupo/1/item/1/tipo/1>; ou
– No Departamento de Compras e Licitações, localizado na 
Rua Barão do Rio Branco n.° 1393 – Bairro Batel, em Guarapu-
ava, Estado do Paraná. Telefone (42) 3622-7204, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Guarapuava, 15 de junho de 2022.

ARI MARCOS BONA
Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO srp N.º 07/2022
(Processo Administrativo n.º 08/2022)

 
HOMOLOGAÇÃO 

O Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
através do Decreto n.º 8411/2021 de 05 de janeiro de 2021, 
com base na Lei n.º 10.520/2002 e demais legislações perti-
nentes, considerando a adjudicação do objeto pela Senhora 
Pregoeira Oficial, e ainda, considerando o Parecer Jurídico 
emitido pela Procuradoria da Fundação Proteger n.º 49/2022, 
HOMOLOGO, o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme os lotes adjudicados para as seguintes empresas:
LICITANTE ADJUDICATÁRIA LOTE VALOR
GESTPAR COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS COPIADORAS E 
IMPRESSORAS LTDA – EPP

01. R$ 30.000,00

Guarapuava, 15 de junho de 2022.

ARI MARCOS BONA
Presidente



13 a 20 de junho, Veiculação 20/06/2022 Ano XXVIII - Nº 2397 Boletim Oficial do Município -  23

CONSÓRCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO JORDÃO - CRJ
RESOLUÇÃO Nº. 015/2022

SÚMULA: Nomeação de Funcionário

FLAVIO CARLOS VERAS JUNIOR, Diretor Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, no uso de suas 
atribuições estatutárias, bem como com base no artigo 24, inciso I, da 7ª alteração do Estatuto do Consórcio Intermunicipal do 
Vale do Rio Jordão – CRJ aprovado,

RESOLVE:
 
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. SERGIO ZDUNEK, CPF nº 105.041.149-80, no cargo em comissão de Oficial Administrativo, a partir 
de 02 de Maio de 2022.

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

Guarapuava, 15 de Junho de 2022.
FLAVIO CARLOS VERAS JUNIOR 

Diretor Presidente do CRJ

RESOLUÇÃO Nº. 016/2022

SÚMULA: Exoneração de Cargo em Comissão.

FLAVIO CARLOS VERAS JUNIOR, Diretor Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, no uso de suas 
atribuições estatutárias, bem como com base no artigo 24, inciso I, da 7ª alteração do Estatuto do Consórcio Intermunicipal do 
Vale do Rio Jordão – CRJ aprovado,

RESOLVE:
 
Art. 1º - Exonerar o Sr. SERGIO ZDUNEK, CPF nº 105.041.149-80, do cargo em comissão de Oficial Administrativo, a partir de 
15/06/2022.

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

Guarapuava, 15 de Junho de 2022.
FLAVIO CARLOS VERAS JUNIOR 

Diretor Presidente do CRJ
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
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