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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 24 de junho de 2022
Veiculação: 24 de junho de 2022

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVIII Nº 2401

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 158/2022

LEIS

“Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar 
Municipal n.° 61/2016, seus anexos e suas posteriores altera-
ções e dá outras providências”.
 
Autor: Mesa Executiva

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

Art. 1º Altera a seção, o caput do artigo 119 e acrescenta o pa-
rágrafo único na Lei Complementar Municipal n° 61/2016, que 
passa a viger com a seguinte redação:
 “(...)
 Seção IV – Do Sistema e Do Processo de Avaliação Funcional
Art. 119. O sistema de Avaliação de Desempenho funcional 
objetiva diagnosticar e analisar o desempenho individual con-
siderando as variáveis específicas do setor público e institui a 
obrigatoriedade do procedimento de avaliações periódicas do 
desempenho funcional dos servidores em estágio probatório, 
como requisito de garantia de estabilidade, e para os servidores 
estáveis, como requisito para avanço na tabela de progressão 
funcional por tempo de serviço e manutenção da estabilidade.
 Parágrafo único: A Avaliação de Desempenho é determinante 
para instauração de programa de recuperação do desempenho 
do servidor com nota baixa e, em caso de reincidência confor-
me estabelecido nesta lei, de processo administrativo discipli-
nar para exoneração por baixo desempenho.”
 
Art. 2º Altera o caput do artigo 120 da Lei Complementar Mu-
nicipal n.° 61/2016, revoga o parágrafo único e acrescenta os 
parágrafos ao mesmo, passando a vigorar com a seguinte re-
dação:                                                   
“Art. 120. A avaliação de desempenho do servidor em estágio 
probatório ou efetivo estável será realizada pela chefia imedia-
ta, com colaboração de 1 (um) servidor auxiliar efetivo que não 
esteja em programa de recuperação de desempenho ou pro-
cesso de exoneração.
§ 1º O servidor auxiliar deverá ser estável e possuir formação 
não inferior ao cargo do avaliado, preferencialmente com nível 
de cargo equivalente ou superior ao do avaliado;
§ 2º Verificada a impossibilidade do servidor auxiliar ou do su-
perior hierárquico por se tratar de cônjuge, convivente ou pa-
rente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º 
(terceiro) grau, ou qualquer outra forma de impedimento, deve-
rá o servidor avaliado ou terceiros interessados se manifestar 
por escrito, onde será indicado a substituição deste.
§ 3º Deverá o superior hierárquico possuir período mínimo de 
90 (noventa) dias no cargo, para poder avaliar seu subordina-
do, sob pena da avaliação ser realizada pela chefia imediata-
mente superior.

§ 4º Havendo alteração de lotação do servidor a ser avaliado 
durante o último ciclo avaliativo, a avaliação será feita pelo su-
perior hierárquico do local de trabalho em que o servidor tenha 
permanecido nos últimos 90 (noventa) dias subsequentes.
 § 5º Concluída a avaliação, o superior hierárquico convocará 
o servidor para análise conjunta da pontuação e elaboração 
de plano de desenvolvimento para o próximo ciclo avaliativo, 
contemplando eventuais melhorias a serem implementadas, 
tomando a ciência do avaliado, que poderá interpor recurso a 
autoridade superior, num prazo máximo de 5 dias, contados da 
ciência.
§ 6º Os servidores serão considerados estáveis após transcor-
rido o prazo do estágio probatório somado à devida avaliação 
confirmando sua estabilidade ao atingir o índice necessário à 
sua aprovação no estágio, cujo processo será tramitado con-
forme indicado nesta lei e arquivado no Departamento de Re-
cursos Humanos.
§ 7º Os servidores já estáveis, como requisito para manuten-
ção de sua estabilidade e progressão, também se submeterão 
à devida avaliação, nos termos desta lei.”
 
Art. 3º Altera o caput do artigo 121 da Lei Complementar Muni-
cipal n° 61/2016, revoga seus incisos e acrescenta parágrafos 
e incisos, passando o mesmo a vigorar com a seguinte reda-
ção:
         
“Art. 121. O procedimento de avaliação do servidor em estágio 
probatório será composto de no mínimo 2 (duas) avaliações 
anuais, efetuadas a partir do último mês de cada semestre, até 
atingir o total mínimo de 6 (seis) avaliações, momento em que 
se terá o resultado final do estágio probatório.  As avaliações 
dos servidores estáveis serão realizadas anualmente.
§ 1º As avaliações serão realizadas, nos termos do artigo 120 
desta, mediante o preenchimento de formulário constante no 
Anexo VII.
 § 2º O resultado da avaliação será deferido pela nota total final 
de desempenho, calculada em função da soma atribuída da 
pontuação a cada um dos fatores de avaliação, considerando 
os seguintes critérios e parâmetros:
I – Disciplina: considera a compreensão e acatamento das 
orientações, instruções, recomendações superiores, críticas e 
cumprimento de leis, normas e regulamentos;
II – Assiduidade: considera o comparecimento diário, a perma-
nência no local de trabalho e a ocupação do tempo de trabalho 
para a realização das atribuições do cargo;
III – Produtividade: considera o trabalho produzido pelo servi-
dor, avaliando a qualidade, a produtividade, o conhecimento, a 
formação profissional, o dinamismo e a iniciativa, a capacidade 
de organização e de executar os trabalhos de acordo com as 
atribuições do respectivo cargo, a adaptabilidade a novas situ-
ações e a comunicação;
IV – Pontualidade: considera o cumprimento do horário de tra-
balho dentro da jornada de trabalho;
V – Responsabilidade: considera a capacidade do servidor em 
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responder pelos compromissos no trabalho, a responsabilida-
de quanto ao cumprimento das atribuições de seu cargo, res-
peito aos deveres de servidor público, o cumprimento dos pra-
zos estabelecidos e a utilização de materiais e equipamentos;
VI – Cooperação: considera o interesse em colaborar nas ativi-
dades do Poder Legislativo;
VII – Ética e relacionamento humano no trabalho: considera 
a forma com que estabelece contato com as pessoas no am-
biente de trabalho e público, bem como o comportamento ético 
na prática do serviço público obedecendo aos princípios fun-
damentais da administração pública (legalidade, moralidade, 
impessoalidade, publicidade e eficiência).
§ 3º O servidor que na avaliação obtiver nota total de desem-
penho inferior a 60 (sessenta) pontos, será considerado com 
insuficiência de desempenho, devendo participar obrigatoria-
mente do programa de recuperação, que estabelecerá os obje-
tivos e metas para correção no período seguinte de avaliação, 
sob pena de instauração de processo administrativo, que po-
derá resultar na exoneração do mesmo.
§ 4º A realização do programa de recuperação de desempe-
nho será realizada semestralmente sob responsabilidade do 
Departamento de Recursos Humanos e do local de lotação do 
servidor, de acordo com o relatório circunstanciado contendo 
as deficiências e dificuldades do profissional.
§ 5º Além das previsões contidas na lei complementar muni-
cipal 120/2020 ou alterações, constituirá justa causa, passível 
de demissão e será exonerado, o servidor em estágio probató-
rio que apresentar na Avaliação de Desempenho, nota inferior 
a 60 (sessenta) pontos, por 02 (dois) períodos de avaliações 
consecutivas ou 03 (três) intercalados, assegurando o contra-
ditório e a ampla defesa.
§ 6º Além das previsões contidas na lei complementar munici-
pal 120/2020 ou alterações, constituirá justa causa, passível de 
demissão e será exonerado, o servidor estável que apresen-
tar na Avaliação de Desempenho, nota inferior a 60 (sessenta) 
pontos, por 02 (dois) períodos de avaliações consecutivas ou 
03 (três) intercaladas, está dentro de um período contínuo de 
05 (cinco) anos, sendo assegurado o contraditório e a ampla 
defesa.”
 
Art. 4º Altera o caput do artigo 122 da Lei Complementar Mu-
nicipal n.° 61/2016 e inclui parágrafos, passando o mesmo a 
vigorar com a seguinte redação:
         
“Art. 122 - Durante todo o ciclo avaliativo, a chefia imediata 
poderá registrar anotações arquivadas no próprio setor sobre o 
desempenho do servidor, como forma de auxiliá-lo no momen-
to de realizar a avaliação.
Parágrafo único. As anotações previstas neste artigo recebe-
rão a ciência do respectivo servidor. Havendo recusa, será 
assinado por duas testemunhas, lavrando-se termo, que será 
encaminhado para anotações funcionais junto ao Departamen-
to de Recursos Humanos, para as devidas providências admi-
nistrativas.”
 
Art. 5º Altera o caput do artigo 123 da Lei Complementar Muni-
cipal n° 61/2016, revoga incisos e inclui os parágrafos, passan-
do o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 123. Como condição para aquisição da estabilidade, o 
servidor em estágio probatório será submetido à avaliação es-
pecial de desempenho efetuada pela Comissão Permanente 
de Avaliação de Capacitação e Desempenho, a ser concluída 
no prazo de trinta dias após o término do período de estágio 
probatório, atestando sua estabilidade ou não, que permitirá 
sua condição de servidor efetivo estável.

§ 1º O parecer final emitido pela Comissão terá por base as 
avaliações de desempenho semestrais realizadas durante os 
três primeiros anos de efetivo exercício.
§ 2º Será considerado aprovado o servidor que tenha obtido 
média das avaliações de desempenho semestrais realizadas 
durante o período de estágio probatório igual ou superior a 60 
(sessenta) pontos.
§ 3º Os servidores, membros da Comissão especial serão ava-
liados por servidores designados, isentos de impedimentos ou 
suspeições, nos mesmos termos aos demais servidores.”
  
Art. 6º O artigo 124 da Lei Complementar Municipal n° 61/2016, 
passa a vigorar com a seguinte redação:                     
“Art. 124. Concluída a avaliação especial, o processo será en-
caminhado à Presidência do Poder Legislativo, que a seu cri-
tério poderá solicitar apoio jurídico, para emissão de Portaria 
homologando a estabilidade ou determinando a instauração de 
processo administrativo, que após seu término será encami-
nhado ao Departamento de Recursos Humanos para as provi-
dências e arquivos junto à pasta funcional do servidor.”
 
Art. 7º Altera o caput do artigo 125 da Lei Complementar Muni-
cipal n° 61/2016, revoga incisos e acrescenta parágrafos, pas-
sando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 125. Não suspendem nem interrompem o período aqui-
sitivo de estabilidade os afastamentos considerados como de 
efetivo exercício pela legislação, ou suas alterações que a es-
pecifiquem.
Parágrafo único. Nos casos de afastamentos em que o servidor 
não esteja em efetivo exercício do trabalho, ficam suspensos 
os prazos para aquisição de estabilidade ou avanços, retoman-
do a contagem, a partir do encerramento da licença que deu 
causa, devendo tais fatos constarem no relatório final da Co-
missão.”
 
Art. 8º Revoga a Seção VI, incluindo os artigos 126, 127, 128 e 
129 da Lei Complementar Municipal n° 61/2016.

“Seção VI
Dos Formulários e Pontuações
 “Art. 126. Revogado”
“Art. 127. Revogado”
“Art. 128. Revogado” 
“Art. 129. Revogado” .
 
Art. 9º.  Altera a seção III do capítulo V, o caput do artigo 152 
da Lei Complementar Municipal n° 61/2016 e acrescenta pará-
grafo ao mesmo, passando o mesmo a vigorar com a seguinte 
redação:
 
“Capítulo V –
(...)
Seção III –
Da Comissão Permanente de Avaliação de Capacitação e De-
sempenho
Art. 152. Compete à Comissão Permanente de Avaliação de 
Capacitação e Desempenho, a coordenação e execução do 
processo de avaliação de desempenho, avanços, promoções, 
avaliações de títulos, capacitação funcional, avaliações de de-
sempenho dos servidores efetivos e em estágio probatório, 
aferindo a eficiência do desempenho dos servidores no exer-
cício das atribuições do cargo, possibilitando a implementação 
de ações voltadas para o aperfeiçoamento profissional, o cres-
cimento na carreira, o desenvolvimento da organização e a me-
lhoria do serviço.
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Parágrafo único. A Comissão divulgará anualmente calendário 
no qual estarão pormenorizadamente discriminados os prazos 
de todos os atos e etapas do processo avaliativo de desempe-
nho funcional.”
 
Art. 10.  Altera o caput e incisos do artigo 153 da Lei Comple-
mentar Municipal n.° 61/2016, passando o mesmo a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 153. São atribuições da Comissão de Avaliação de Ca-
pacitação e Desempenho o desenvolvimento dos processos 
de avaliação de servidores Efetivos ou em estágio probatório, 
incluindo:
I – emitir instrução, com calendário de prazos, para as avalia-
ções de desempenho, divulgando-a por meio eletrônico indivi-
dualizado e fixando em mural para acesso a todos os servido-
res;
II - coordenar e acompanhar todos os processos de avaliação 
de servidores efetivos ou em estágio probatório, orientando, 
instruindo e finalizando as avaliações, adotando as providên-
cias necessárias a partir do resultado;
III – emitir relatórios finais referentes ao desempenho de cada 
servidor, para todos os fins funcionais;
IV - emitir parecer pela aprovação ou não do Servidor no Es-
tágio Probatório, com fundamento nas informações constantes 
no Processo de Avaliação;
V - emitir parecer quanto a apresentação de títulos e outros, 
para fins de avanço funcional e estabilidade dos servidores efe-
tivos;
VI – cientificar individualmente os servidores do resultado de 
suas avaliações de capacitação e informar sobre a tramitação 
do processo;
VII – subsidiar na concessão de qualquer tipo de premiação, 
benefício ou melhoria funcional;
VIII – emitir relatório anual ao Departamento de Recursos Hu-
manos e à Controladoria Interna indicando o nível de enqua-
dramento de cada servidor e resumo de grau escolar, acadê-
mico e cursos que possua, a fim de constituir banco de talentos 
da formação dos servidores deste Poder Legislativo;.
IX – analisar e julgar as avaliações de desempenho que requei-
ram revisão, em grau único de recurso, e se assim mantidos, 
encaminhar a autoridade superior para deliberação final.
X – emitir pareceres, instruindo os autos no que lhe compete e 
encaminhar a Presidência para deliberação quanto a instaura-
ção de processos administrativos por insuficiência de desem-
penho dos servidores efetivos ou em estágio probatório.
XI  - propor programas de treinamento com vistas à melhoria do 
desempenho do servidor;
XII – avaliar os títulos, documentos e desempenhos dos ser-
vidores, de acordo com os critérios definidos em lei, encami-
nhando à Presidência do Poder Legislativo para ratificar ou não 
o ato, e desta ao Departamento Recursos Humanos para que 
sejam efetivadas as devidas pontuações e avanços de carreira, 
se for o caso, ou assentamento de registros;
XIII – demais atribuições inerentes a função e determinadas 
pela presidência.”

Art. 11.  Altera o caput do artigo 156 da Lei Complementar Mu-
nicipal n.° 61/2016 e revoga incisos, passando o mesmo a vi-
gorar a seguinte redação:
 
“Art. 156 O processo de Avaliação de Desempenho Funcional 
do servidor efetivo é contínuo e permanente, devendo repre-
sentar o desempenho predominante no período anterior à últi-
ma avaliação.
§ 1º Os períodos de ausências, licenças e afastamentos previs-

tos em lei, serão observados para fins de contagem ou suspen-
são do tempo de serviço e de avaliação e progressão funcional.
 
§ 2º O servidor em estágio probatório não poderá ser designa-
do para exercer função gratificada permanecendo no desem-
penho das funções do cargo efetivo.”
 
 Art. 12. Altera alíneas dos incisos I, II e III do artigo 133, pas-
sando os mesmos a vigorar com a seguinte redação:
 
“Art. 133. As conclusões das formações terão as seguintes 
pontuações: 
I – para o Grupo de Ensino Fundamental: 
a) Ensino Médio: 50 pontos;
b) Curso Técnico Profissionalizante na área de atuação: 25 
pontos;
c) Graduação ou Curso superior fora da área de atuação: 25 
pontos;
d) Graduação dentro da área de atuação: 50 pontos;
e) Especialização fora da área de atuação: 50 pontos;
f) Especialização dentro da área de atuação: 100 pontos;
g) Mestrado/Doutorado fora da área de atuação: 60 pontos;
h) Mestrado/Doutorado dentro da área de atuação: 120 pontos;
i) Eventos de capacitação e aperfeiçoamento com carga horá-
ria igual ou superior a 6 (seis) horas: 0,13 pontos por hora.
  
II – para o Grupo de Ensino Médio: 
a) Curso Técnico Profissionalizante na área de atuação: 25 
pontos;
b) Graduação ou Curso Superior fora da área de atuação: 25 
pontos;
c) Graduação dentro da área de atuação: 50 pontos;
d) Especialização fora da área de atuação: 25 pontos;
e) Especialização dentro da área de atuação: 75 pontos;
f) Mestrado/Doutorado fora da área de atuação: 75 pontos;
g) Mestrado/Doutorado dentro da área de atuação: 150 pontos;
h) Eventos de capacitação e aperfeiçoamento com carga ho-
rária igual ou superior a 6 (seis) horas: 0,13 pontos por hora.
 
III – para o Grupo de Ensino Superior: 
a) Outra Graduação ou Curso Superior: 25 pontos;
b) Especialização fora da área de atuação: 25 pontos;
c) Especialização dentro da área de atuação: 50 pontos;
d) Mestrado fora da área de atuação: 50 pontos;
e) Mestrado dentro da área de atuação: 100 pontos;
f) Doutorado fora da área de atuação: 75 pontos;
g) Doutorado dentro da área de atuação: 150 pontos;
h) Eventos de capacitação e aperfeiçoamento com carga ho-
rária igual ou superior a 6 (seis) horas: 0,13 pontos por hora.”
 
Art. 13. Altera o caput do art. 135 e acrescenta inciso, passan-
do o mesmo a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 135. Não se concederá promoção por avanço de escola-
ridade ou formação acadêmica nem progressão funcional ao 
servidor que:
 I - não tiver concluído e sido aprovado no estágio probatório;
II - estiver aposentado pelo regime próprio do Município na 
data da publicação desta lei;
III - estiver em disponibilidade;
IV- estiver cedido a outro órgão de qualquer dos Poderes e de 
qualquer esfera;
V - estiver afastado em licença para tratar de assuntos parti-
culares;
VI - sendo efetivo estável, não tiver obtido nota mínima de 60 
(sessenta) pontos na última avaliação de desempenho anual.”
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Art. 14.  Altera o anexo VII da Lei Complementar Municipal n° 61/2016, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:
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LEI Nº 3304/2022
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a regularizar imóvel com origem na Carta Régia e permutá-lo com a MECÂNICA INDUS-
TRIAL BONSUCESSO - CNPJ 77.000.545/0001-22”.

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

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a regularizar o imóvel urbano localizado no Bairro Industrial, Distrito Sede de Guara-
puava, pertencente ao Município de Guarapuava, com 3.681,11m2 (três mil seiscentos e oitenta e um metros e onze centímetros 
quadrados) , com origem na Carta Régia, possibilitando  abertura da respectiva Matrícula junto ao Serviço de Registro de Imóveis 
de 1° Ofício para, em seguida, permutá-lo com parte do imóvel urbano, com igual área de 3.681,11m2 (três mil seiscentos e oi-
tenta e um metros e onze centímetros quadrados), de um total de 20.231,80m2 (vinte mil duzentos e trinta e um metros e oitenta 
centímetros quadrados), objeto da Matrícula n.º 638, pertencente ao serviço de Registro de Imóveis do 1° Ofício, de propriedade 
de MECÂNICA INDUSTRIAL BONSUCESSO - CNPJ 77.000.545/0001-22, avaliados, cada um, em R$ 245.395,91 (duzentos e 
quarenta e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos) conforme os laudos emitidos pela Divisão de 
Avaliação, (PTAM - 028/2022 e 029/2022), constante do Processo n.º 2519/2020, de 23 de maio de 2022.
Art. 2º O imóvel, que passará a pertencer ao Município de Guarapuava, destina-se aos Projetos da Via de Ligação das Rodovias 
BR-277 E PRT- 466, acompanhando o Rio Xarquinho, no Bairro Industrial e, da Implantação de Trincheira na Rodovia BR-277, 
fazendo ligação com a Rua Pedro Carli, no Bairro Vila Carli.
Art. 3° As despesas de Escritura e Registro serão pagas pelo Município e correrão por conta da dotação do orçamento próprio 
vigente, sem contrapartidas, haja vista a inexistência de diferença de valores entre terrenos.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 10 de junho de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
LEI Nº 3305/2022

“Altera os §§ 1º, 3º e 9º do art. 2º da Lei Municipal n.º 2924/2019 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 os §§ 1º, 3º e 9º, do artigo 2º, da Lei Municipal n.º 2924/2019, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º. .....
(...)
§ 1º  O(A) Controlador(a) Geral do Município será designado(a) pelo Chefe do Poder Executivo, obrigatoriamente entre 
servidores(as) efetivos(as) com formação de nível superior em pelo menos uma das seguintes áreas: Direito, Ciências Contá-
beis, Ciências Econômicas ou Administração, para exercer a função pelo período de 4 (quatro) anos, podendo ser prorrogado 
por igual período.
(...)
§ 3º O(A) Controlador(a) Geral deverá ter reputação ilibada e, no mínimo, 05 (cinco) anos de efetiva atividade profissional na 
área pública.
(...)
§ 9º As gratificações previstas nos artigos 77 e 92, da Lei Complementar n.º 120/2020, não poderão ser pagas para o(a) servidor(a) 
em exercício do cargo de Controlador(a).
(...)”.

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

Guarapuava, 10 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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LEI Nº 3306/2022
“Autoriza o Poder Legislativo do Município de Guarapuava, Es-
tado do Paraná, a conceder auxílio-saúde para seus servidores 
da ativa e dá outras providências”.

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

Art. 1º Fica o Poder Legislativo do Município de Guarapuava - 
PR, autorizado a conceder auxílio-saúde para seus servidores 
da ativa, podendo celebrar convênios e contratos, ou ainda, por 
meio de auxílio. 

Art. 2º O auxílio saúde será prestado mensalmente aos servi-
dores em efetivo exercício, na forma de crédito em folha de pa-
gamento, para fins de ressarcimento das despesas com plano 
de saúde complementar, de livre escolha e responsabilidade 
do beneficiário. 
Parágrafo único. Os familiares e agentes políticos não recebe-
rão o auxílio-saúde, porém, poderão ter os mesmos benefícios 
e tabelas aplicadas aos servidores do Poder Legislativo pelos 
conveniados, por adesão, devendo, para tanto, autorizar pre-
viamente os descontos integrais das mensalidades e gastos 
em suas folhas de pagamento, sem qualquer custo para o Po-
der Legislativo do Município de Guarapuava PR. 

Art. 3º O pagamento do auxílio-saúde será realizado em pecú-
nia na folha de pagamento do servidor, conforme a faixa etária 
do servidor, definido na tabela abaixo:

CLASSE IDADES VALOR MENSAL DO AUXÍ-
LIO-SAÚDE

A 0-18 176,54
B 19-23 206,83
C 24-28 246,62
D 29-33 295,55
E 34-38 348,61
F 39-43 389,10
G 44-48 447,07
H 49-53 550,44
I 54-58 697,28
J 59 acima 988,23

Parágrafo único. O reajuste anual do auxílio-saúde será defini-
do por Decreto da Mesa Executiva do Poder Legislativo até o 
percentual máximo de reajuste dos planos de saúde divulgado 
periodicamente pela Agência Nacional de Saúde – ANS ou ór-
gão que substitua. 

Art. 4º O auxílio-saúde, de natureza indenizatória, possui cará-
ter pessoal e será concedido aos servidores efetivos, ativos e 
aos comissionados ativos.

Art. 5º O auxílio-saúde não será concedido:
I – aos aposentados e pensionistas;
II - aos beneficiários que:
a) estejam em gozo de licença sem remuneração;
b) estejam em cessão funcional, não recebendo seus venci-
mentos do Poder Legislativo;
c) estejam afastados judicialmente do exercício do cargo ou 
cumprindo pena de suspensão com prejuízo da remuneração;
d) não comprovem semestralmente que possuem plano priva-
do de assistência à saúde;

e) recebam benefício ou auxílio financeiro semelhante ou pos-
suir outro programa de assistência à saúde custeado integral 
ou parcialmente pelos cofres municipais. 

Art. 6º O auxílio-saúde não será:
I - incorporado ao subsídio, vencimento, remuneração ou pro-
vento;
II - configurado como rendimento tributável;
III - base de cálculo para a incidência da contribuição previden-
ciária e aplicação do teto remuneratório.

Art. 7º O beneficiário que não comprovar a filiação perante o 
plano de saúde, deverá restituir aos cofres públicos os valores 
indevidamente recebidos.

Art. 8º Constitui obrigação do beneficiário do auxílio-saúde a 
comunicação imediata ao Setor de Recursos Humanos do Po-
der Legislativo da rescisão do contrato de seu plano de saúde 
ou outra alteração que afete a concessão do auxílio.

Art. 9º Em casos de desconto em folha de pagamento das des-
pesas do servidor, desde que previamente autorizado por ele, 
deverá o conveniado encaminhar ao Recursos Humanos do 
Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês o relatório de gas-
tos do beneficiário.

Art. 10. Deverá o beneficiário, servidor interessado efetuar re-
querimento junto ao Setor de Recursos Humanos, anexando 
comprovante de adesão, bem como deverá autorizar desconto 
da mensalidade e da coparticipação do plano de saúde seu e 
de seus dependentes em sua folha de pagamento, quando for 
o caso, respeitando-se os percentuais legais mensais.
Parágrafo único. Havendo rescisão contratual do servidor ou 
agente político perante o Poder Legislativo, fica este isento de 
cobranças ou eventuais atrasos após a rescisão, podendo o ór-
gão público notificar o beneficiário sobre medidas preventivas 
a gastos futuros.

Art. 11. O plano de saúde a ser contratado pelo usuário deverá 
oferecer  isenção total de carência, cobertura no âmbito Na-
cional, com ampla rede de credenciamento e atendimentos no 
Município de Guarapuava, ter coparticipação dos beneficiários 
de no máximo 30% em consultas e exames; oferecer  atendi-
mentos via telefone ou whatsApp; oferecer cobertura em obste-
trícia; ter ações preventivas e curativas necessárias a proteção 
e manutenção da saúde dos Beneficiários, que serão prestadas 
através de consultas médicas; atendimento emergencial, am-
bulatorial, cirúrgico, exames, internação mínima em enfermaria 
privativa, compatível com o CID do beneficiário; tratamento de 
doenças congênitas, transporte aéreo nos casos médicos indi-
cados, sempre em conformidade com o que preceitua a Lei nº 
9.656, de 03 de junho de 1998 e alterações, que dispõe sobre 
os planos e seguros privados de assistência à saúde, e suas 
alterações posteriores, bem como de acordo com as normas 
da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Art. 12.  A adesão dos servidores ou beneficiários ao plano 
de saúde é facultativa, podendo dispensar o recebimento do 
auxílio. 

Art. 13. Os beneficiários que já tiverem planos de saúde con-
tratado, que assim optarem pela adesão, poderão receber tra-
tamento igualitário aos demais beneficiários deste grupo, bem 
como as coberturas já existentes, se mais favorável a eles, de-
vendo tais planos serem recepcionados sem custos adicionais 
pelo contratado. 
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Art. 14. Deverá o plano de saúde contratado pelo servidor 
oferecer profissionais e serviços disponíveis nos prazos defi-
nidos pela ANS, bem como disponibilizar aplicativo para que o 
beneficiário possa ter facilidade na busca e agendamento dos 
serviços. 

Art. 15. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta 
das dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Legis-
lativo autorizado a abrir créditos suplementares e especiais, 
quando necessários. 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Guarapuava, 13 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3307/2022
“Denomina a Rua Código 19836, localizada no Bairru das Ce-
rejeiras - Bairro Industrial de Rua Dr. Alexandre Barros de Car-
valho”.

Autor: Vereador Profº Saulo.

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

Art. 1º Fica denominada a Rua “14”, Código 19836 localizada 
no loteamento “Bairru das Cerejeiras” - Bairro Industrial, Muni-
cípio de Guarapuava, de “Rua Dr.Alexandre Barros de Carva-
lho”.

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

Guarapuava, 13 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3309/2022
“Autoriza o poder Executivo a criar despesas no Plano Pluria-
nual de 2022 a 2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
3179/2021 e na Lei Orçamentária Anual nº 3230/2021, através 
de créditos adicionais especiais”.

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

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) conforme especificado:
Unidade Orça-
mentária

07.01 Secretaria de 
Esportes e 
Recreação

Classificação 
funcional

0027.0812.0009.2389 Jogos e Even-
tos Esportivos

Natureza da 
despesa

4.4.90.52 Equipamen-
tos e Material 
Permanente

LEI Nº 3310/2022
“Denomina a Rua 08, Código 19771, localizada no loteamento 
Bairru das Cerejeiras, bairro Industrial; de Rua Benedito Wilson 
Ferreira”.

Autor: Vereador Élcio José Melhem.

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

Art. 1º Fica denominada a Rua “08”, Código 19771, localizada 
no loteamento “Bairru das Cerejeiras”, Bairro Industrial, Municí-
pio de Guarapuava; de “Rua Benedito Wilson Ferreira”. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3311/2022
“Denomina o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) lo-
calizado no Bairro Bonsucesso de “Centro Municipal de Educa-
ção Infantil Professora Dorotil Teresinha Casagrande Melhem”.

Autor: Vereador Valdemar dos Santos

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 denominado o Centro Municipal de Educação In-
fantil (CMEI localizado no bairro Bonsucesso de “Centro Muni-
cipal de Educação Infantil Professora Dorotil Teresinha Casa-
grande Melhem”. 
Art. 2º Fica o Poder Executivo obrigado, no prazo de 90 (no-
venta) dias da publicação desta lei, a identificar o imóvel objeto 
deste projeto com a denominação prevista no art. 1°, caput, 
desta lei. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

Fonte de recur-
sos

Recursos Vinculados 888

Valor R$ 200.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes do excesso de 
arrecadação na fonte 888 - Convênio nº 583/2022 - SEDU - 
Aquisição de Equipamentos, em conformidade com o inciso II, 
§§ 1º e 3º do Artigo 43, da Lei 4.320/64 e inciso II, § 2º, artigo 
7º da Lei Municipal n.º 3230/2021.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 22 de maio de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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LEI Nº 3312/2022
“Autoriza o poder Executivo a criar despesas no Plano Pluria-
nual de 2022 a 2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
3179/2021 e na Lei Orçamentária Anual nº 3230/2021, através 
de créditos adicionais especiais”.

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

Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) conforme especificado:
Unidade Or-
çamentária

21.02 Secretaria Mun. 
de Trânsito e 
Transp. - Fundo 
Mun. de Trânsito 
- Fumtran

Classifica-
ção funcio-
nal

0006.0125.0016.2407 Ampliação e 
Manutenção da 
Sinalização Viária 
Vertical e Hori-
zontal

Natureza da 
despesa

4.4.90.52 Equipamentos e 
Material Perma-
nente

Fonte de 
recursos

Recursos Vinculados 253

Valor R$ 400.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito espe-
cial aberto no artigo anterior são resultantes do excesso de arre-
cadação na fonte 253 - Emenda Parlamentar nº 202230950013 
- Transf. Especial, em conformidade com o inciso II, §§ 1º e 3º 
do Artigo 43, da Lei 4.320/64 e inciso II, § 2º, artigo 7º da Lei 
Municipal 3230/2021.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3313/2022
“Autoriza o poder Executivo a criar despesas no Plano Pluria-
nual de 2022 a 2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 
3179/2021 e na Lei Orçamentária Anual n.º 3230/2021, através 
de créditos adicionais especiais”.

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais) conforme especificado:
Unidade Or-
çamentária

12.01 Secretaria Muni-
cipal de Agricul-
tura

Classificação 
funcional

0020.0606.0013.2031 Gestão da Secre-
taria de Agricul-
tura

Natureza da 
despesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de 
recursos

Recursos Vincula-
dos

254

Valor R$ 100.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito espe-
cial aberto no artigo anterior são resultantes do excesso de arre-
cadação na fonte 254 - Emenda Parlamentar nº 202240110008 
- Transf. Especial, em conformidade com o inciso II, §§ 1º e 3º 
do Artigo 43, da Lei 4.320/64 e inciso II, § 2º, artigo 7º da Lei 
Municipal n.º 3230/2021.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3314/2022
“Autoriza o poder Executivo a criar despesas no Plano Pluria-
nual de 2022 a 2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 
3179/2021 e na Lei Orçamentária Anual n.º 3230/2021, através 
de créditos adicionais especiais”.

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) conforme especificado:
Unidade Or-
çamentária

10.01 Secretaria de 
Desenvolvimen-
to Econômico e 
Inovação

Classificação 
funcional

0004.0122.0011.2021 Atividades da Se-
cretaria Mun. de 
Desenv. Econômi-
co e Inovação

Natureza da 
despesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de 
recursos

Recursos Vincula-
dos

255

Valor R$ 300.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito espe-
cial aberto no artigo anterior são resultantes do excesso de arre-
cadação na fonte 255 - Emenda Parlamentar nº 202237020013 
- Transf. Especial, em conformidade com o inciso II, § § 1º e 3º 
do Artigo 43, da Lei n.º 4.320/64 e inciso II, § 2º, artigo 7º da Lei 
Municipal n.º 3230/2021.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3315/2022
“Autoriza o poder Executivo a criar despesas no Plano Pluria-
nual de 2022 a 2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 
3179/2021 e na Lei Orçamentária Anual n.º 3230/2021, através 
de créditos adicionais especiais”.

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto, as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) conforme especifi-
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DECRETOS
DECRETO Nº 9541/2022

cado:

Unidade Or-
çamentária

15.02 Fundo Municipal 
de Assistência 
Social - FMAS

Classificação 
funcional

0008.0244.0019.2139 Piso Fixo de Mé-
dia Complexida-
de - Pfmc/Paefi

Natureza da 
despesa

3.3.90.30 Material de Con-
sumo

Fonte de 
recursos

Recursos Vincula-
dos

256

Valor R$ 144.600,75

Unidade Or-
çamentária

15.02 Fundo Municipal 
de Assistência 
Social - FMAS

Classificação 
funcional

0008.0244.0019.2139 Piso Fixo de Mé-
dia Complexida-
de - Pfmc/Paefi

Natureza da 
despesa

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros - PJ

Fonte de 
recursos

Recursos Vincula-
dos

256

Valor R$ 25.399,25

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito 
especial aberto no artigo anterior são resultantes do exces-
so de arrecadação na fonte 256 - Emenda Parlamentar n.º  
55901410940202101 Estruturação da Rede de Serviços do 
SUAS - Políticas Públicas - PO COVID, em conformidade com 
o inciso II, §§ 1º e 3º do Artigo 43, da Lei 4.320/64 e inciso II, § 
2º, artigo 7º da Lei Municipal 3230/2021.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, fi-
cando revogadas disposições em contrário.

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
e atendendo ao contido na Lei Complementar Municipal nº 
012/2004, considerando o Decreto nº 8930/2021,

DECRETA

Art. 1º Altera o inciso I do artigo 1º do Decreto nº 8930/2021, 
substituindo a Presidência da Diretoria Executiva do Guarapu-
ava Prev, passando a vigor com a seguinte redação:
“Art. 1º ........ 
I - Diretor Presidente: Ricardo Kaszevski, matrícula nº 160652;
(...)”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de julho de 2022, revo-
gando as disposições contrárias.

DECRETO Nº 9546/2022
Regulamenta a Lei Municipal nº 3243, de 10 de janeiro de 
2022, que institui, como medida de promoção da igualdade de 
oportunidades no mercado de trabalho, o programa de reserva 
de vagas para pessoas negras, nos concursos públicos, para 
provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito 
da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Po-
der Legislativo do Município de Guarapuava/PR., estabelece 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições, fundamentado em Lei Munici-
pal, considerando a Lei Municipal nº 3243, de 10 de janeiro de 
2022,

DECRETA

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica regulamentada a Lei Municipal nº 3243, de 10 de 
janeiro de 2022, que institui, como medida de promoção da 
igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, o progra-
ma de reserva de vagas para pessoas negras, nos concursos 
públicos, para provimento de cargos efetivos e empregos pú-
blicos, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo do Município de Guarapuava/
PR.

Art. 2º 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 ou no processo seletivo 
simplificado for igual ou superior a três, observados os critérios 
de distribuição de vagas previstos no edital.
§ 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 observância do percentual de vagas reservadas aos(às) 
negros(as) dar-se-á durante todo o período de validade do con-
curso e aplicar-se-á a todos os cargos oferecidos, desde que 
esteja de acordo ao previsto no § 1º  deste artigo.
§ 4º Para a aplicação do percentual de vagas reservadas 
aos(às) negros(as) na forma nos §§ 1º e 2º deste artigo, na hi-
pótese de surgimento de novas vagas além daquelas previstas 
no Edital do concurso, deve ser considerada como base de cál-
culo a totalidade das vagas oferecidas durante todo o período 
de validade do certame, observados os critérios de distribuição 
de vagas previstos no edital.
§ 5º Nos concursos públicos em que não haja vagas reserva-
das aos(às) negros(as) em razão do quantitativo ofertado no 
edital, deverá ser assegurada a inscrição do(a) candidato(a) 
negro(a) nessa condição, procedendo a nomeação dos(as) 
aprovados(as) na hipótese de surgimento de novas vagas du-
rante o prazo de validade do concurso e que possibilitem a 
aplicação do dispositivo previsto nos §§ 1º e 2º deste artigo.

Guarapuava, 20 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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Art. 3º Na hipótese de igualdade no desempenho dos(as) 
candidatos(as), gerando empate na ordem de classificação, 
serão aplicados, sucessivamente, os critérios de desempate 
definidos nos editais.

Art. 4º 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.
Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração 
falsa, o(a) candidato(a) será eliminado(a) do concurso e, se 
houver sido nomeado(a) ou contratado(a), ficará sujeito(a) à 
anulação da sua admissão ao cargo ou emprego público, após 
procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis. 

Art. 5º Os(As) candidatos(as) negros(as) que optarem pela 
reserva de vagas de que trata este decreto concorrerão con-
comitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas 
à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no 
concurso público ou processo seletivo simplificado.
§ 1º Os(as) candidatos(as) negros(as) que forem aprovados(as) 
nas vagas oferecidas para ampla concorrência de que trata o 
caput deste artigo devem ser classificados(as) nestas vagas, 
mesmo que tenham optado por concorrer às vagas destinadas 
à ação afirmativa de que trata este Decreto, desde que não 
haja prejuízos à sua posição de classificação na lista de no-
meações.
§ 2º A classificação de candidatos(as) negros(as) nas vagas 
oferecidas para ampla concorrência nos termos do § 1º deste 
artigo, não diminui o número de vagas ou percentual reserva-
do.
§ 3º 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).
§ 4º Na hipótese de não haver número de candidatos(as) 
negros(as) aprovados suficiente para ocupar as vagas reser-
vadas, as vagas remanescentes serão revertidas para à ampla 
concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos(as) 
aprovados(as), observada a ordem de classificação.

Art. 6º Os(as) candidatos(as) negros(as) com deficiência, po-
derão se inscrever concomitantemente para as vagas reserva-
das nos termos deste Decreto e, para as vagas reservadas nos 
termos do art. 9º da Lei Complementar Municipal nº 120/2020.
Parágrafo único. Os(as) candidatos(as) negros(as) com defi-
ciência que forem aprovados(as) nas vagas oferecidas para 
cotas raciais de que trata o caput deste artigo, devem ser 
classificados(as) nestas vagas.

Art. 7º A publicação do resultado final do concurso ou seleção 
pública será feita em três listas, contendo:
I - nomeação pelas vagas destinadas à ampla concorrência;
II - nomeação pelas vagas reservadas aos(às) candidatos(as) 
negros(as) nos termos da Lei Municipal nº 3243, de 10 de ja-
neiro de 2022;
III - nomeação pelas vagas reservadas às pessoas com defi-
ciência, nos termos do art. 9º da Lei Complementar Municipal 
nº 120/2020.

CAPÍTULO II - DAS COMISSÕES DE HETEROIDENTIFICA-
ÇÃO

Art. 8º Os editais de abertura dos concursos públicos no âm-
bito da Administração Pública Municipal, estabelecerão o pro-
cedimento de criação das Comissões Ordinária e Recursal de 
Heteroidentificação Étnico-racial, com a finalidade de aferir a 
veracidade da autodeclaração dos(as) candidatos(as) que se 
autodeclararem pretos(as) ou pardos(as).
Parágrafo único. A Comissão de Monitoramento e Avaliação 
Estratégicos é o órgão incumbido das políticas públicas de pro-
moção da igualdade racial no Município de Guarapuava po-
dendo ser acionada pelo órgão ou entidade ao qual se destina 
o concurso público para acompanhar o procedimento de hete-
roidentificação realizado pelas Comissões Ordinária e Recur-
sal de Heteroidentificação Étnico-racial.

Seção I - Da Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étni-
co-Racial

Art. 9º Considera-se procedimento de heteroidentificação a 
identificação por terceiros da condição autodeclarada.

Art. 10. O procedimento de heteroidentificação será realizado 
por comissão criada especificamente para este fim.
§ 1º O procedimento de heteroidentificação complementar à 
autodeclaração dos(as) candidatos(as) negros(as), deverá ser 
previsto nos editais de abertura de concursos públicos ou sele-
ções públicas para provimento de cargos e funções públicos na 
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Gua-
rapuara, para fins de preenchimento das vagas reservadas, 
observando o constante na Lei Municipal nº 3243, de 10 de 
janeiro  de 2022 e normas correlatas;
§ 2º A Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial, 
sob a presidência de um servidor efetivo, constituída por 5 (cin-
co) membros titulares e 5 (cinco) suplentes,  sendo:
I - 2 (dois) servidores(as) efetivos(as) titulares e 2 (dois) 
servidores(as) efetivos(as) suplentes;  
II - 3 (três) cidadãos(ãs) representantes da comunidade como 
titulares e 03 (três) cidadãos(ãs) representantes da comunida-
de como suplentes, desde que:
a) com reputação ilibada;
b) residentes no Município de Guarapuava;
c) que participem do Conselho Municipal de Igualdade Racial 
ou tenham participado de formação sobre a temática da pro-
moção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo com 
foco em procedimento de heteroidentificação étnico-racial.

Art. 11. A Comissão Ordinária de Heteroidentificação deverá 
atender ao critério da diversidade, garantindo que seus inte-
grantes sejam distribuídos por gênero, cor e, preferencialmen-
te, naturalidade.

Art. 12. Em caso de impedimento ou suspeição, nos termos 
dos artigos 18 a 21 da Lei nº 9.784 , de 29 de janeiro de 1999, o 
membro da Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-
-racial será substituído(a) por suplente.

Art. 13. Os membros da Comissão Ordinária de Heteroiden-
tificação Étnico-racial assinarão Termo de Confidencialidade 
sobre as informações pessoais dos(as) candidatos(as) a que 
tiverem acesso durante o procedimento.
Parágrafo único. Será resguardado o sigilo dos nomes dos 
membros da Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étni-
co-racial, podendo ser disponibilizados aos órgãos de controle 
interno e externo, se requeridos.

Art. 14. A Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-
-racial deliberará, pela maioria dos seus membros, sob forma 
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de parecer motivado.
§ 1º Na hipótese de divergência entre os membros da comis-
são, os votos divergentes deverão ser apresentados em peça 
apartada.
§ 2º As deliberações da Comissão Ordinária de Heteroiden-
tificação Étnico-racial terão validade apenas para o concurso 
público ou seleção pública para a qual foi designada, não ser-
vindo para outras finalidades.
§ 3º É vedado à Comissão Ordinária de Heteroidentificação 
Étnico-racial deliberar na presença dos(as) candidatos(as).
§ 4º O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos 
termos do art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
§ 5º O resultado do procedimento de heteroidentificação étnico-
-racial realizado pela Comissão Ordinária de Heteroidentifica-
ção Étnico-racial será publicado em sítio eletrônico da entidade 
responsável pela realização do certame, contendo:
I - os dados de identificação do(a) candidato(a), resguardado o 
nome e as informações pessoais;
II - a conclusão do parecer da Comissão Ordinária de Heteroi-
dentificação Étnico-racial; e
III - as condições para exercício do direito de recurso pelos(as) 
interessados(as).

Seção II - Da Comissão Recursal de Heteroidentificação Étni-
co-Racial

Art. 15. A Comissão Recursal de Heteroidentificação Étnico-
-racial será constituída por um(a) servidor(a) efetivo(a) e duas 
pessoas que não façam parte da Comissão Ordinária de Hete-
roidentificação Étnico-racial composta para o mesmo certame.

Art. 16. Em suas decisões, a Comissão Recursal de Heteroi-
dentificação Étnico-racial deverá considerar a filmagem e/ou 
fotografia do procedimento de heteroidentificação étnico-racial, 
o parecer emitido pela Comissão Ordinária de Heteroidentifi-
cação Étnico-racial e o conteúdo do recurso elaborado pelo(a) 
candidato(a).
§ 1º Das decisões da Comissão Recursal de Heteroidentifica-
ção Étnico-racial não caberá recurso.
§ 2º O resultado do recurso realizado pela Comissão Recur-
sal de Heteroidentificação Étnico-racial será publicado em sítio 
eletrônico da entidade responsável pela realização do certame, 
contendo:
I - os dados de identificação do(a) candidato(a), resguardado o 
nome e as informações pessoais; e
II - a conclusão do parecer da Comissão Recursal de Heteroi-
dentificação Étnico-racial, com os votos divergentes em peça 
apartada. 

CAPÍTULO III - DO PROCEDIMENTO PARA FINS DE HETE-
ROIDENTIFICAÇÃO

Art. 17. Considera-se Procedimento de Heteroidentificação 
Étnico-racial a identificação da condição autodeclarada pelo(a) 
candidato(a) realizada pela Comissão Ordinária de Heteroiden-
tificação Étnico-racial criada especificamente para este fim.

Art. 18. O procedimento de heteroidentificação étnico-racial 
previsto neste Decreto submete-se aos seguintes princípios e 
diretrizes:
I - respeito à dignidade da pessoa humana;
II - observância do contraditório, da ampla defesa e do devido 
processo legal;
III - garantia de padronização e de igualdade de tratamento 
entre os(as) candidatos(as) submetidos(as) ao procedimento 
de heteroidentificação promovido no mesmo concurso público;

IV - garantia da publicidade e do controle social do procedimen-
to de heteroidentificação, resguardadas as hipóteses de sigilo 
previstas neste Decreto;
V - atendimento ao dever de autotutela da legalidade pela ad-
ministração pública; e
VI - garantia da efetividade da ação afirmativa de reserva de 
vagas a candidatos(as) negros(as) nos concursos públicos de 
ingresso no serviço público do Município de Guarapuava.

Art. 19. Os editais de abertura de concursos públicos ou sele-
ção pública para provimento de cargos ou funções públicas da 
Administração Direta e Indireta do Município de Guarapuava, 
explicitarão as providências a serem adotadas no procedimen-
to de heteroidentificação, nos termos da Lei Municipal nº 3243, 
de 10 de janeiro de 2022 e conforme disposições previstas 
neste Decreto, bem como o local provável de sua realização.

Art. 20. Para concorrer às vagas reservadas a candidatos(as) 
negros(as), o(a) candidato(a) deverá assim se autodeclarar, no 
momento da inscrição no concurso público ou seleção publica, 
de acordo com os critérios de raça e cor utilizados pela Funda-
ção Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
§ 1º Os(As) candidatos(as) que se autodeclararem negros(as) 
indicarão em campo específico, no momento da inscrição, se 
pretendem concorrer pelo sistema de reserva de vagas.
§ 2º Os(as) candidatos(as) negros(as) que optarem por con-
correr às vagas reservadas na forma do § 1º concorrerão con-
comitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, de 
acordo com sua classificação.

Art. 21. A autodeclaração do(a) candidato(a) goza da presun-
ção relativa de veracidade.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, a autodeclaração do(a) 
candidato(a) será confirmada mediante procedimento de hete-
roidentificação étnico-racial;
§ 2º A presunção relativa de veracidade de que goza a auto-
declaração do(a) candidato(a) prevalecerá em caso de dúvida 
razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da 
Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial e Co-
missão Recursal de Heteroidentificação Étnico-racial.

Art. 22. Os(as) candidatos(as) que optarem por concorrer às 
vagas reservadas às pessoas negras, ainda que tenham obtido 
nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e satis-
fizerem as condições de habilitação estabelecidas em edital, 
deverão se submeter ao procedimento de heteroidentificação.
§ 1º O edital definirá se o procedimento de heteroidentificação 
será promovido sob a forma presencial ou, excepcionalmente 
e por decisão motivada, telepresencial, mediante utilização de 
recursos de tecnologia de comunicação.
§ 2º A fase específica do procedimento de heteroidentificação 
ocorrerá imediatamente da homologação do resultado final do 
concurso público ou seleção pública.
§ 3º  No caso de concurso público com duas fases ou mais, o 
procedimento será realizado entre as provas objetiva e subje-
tiva.
§ 4º Será convocada para o procedimento de heteroidentifica-
ção étnico-racial, no mínimo, a quantidade de candidatos(as) 
equivalente a três vezes o número de vagas reservadas às 
pessoas negras previstas no edital ou dez candidatos(as), o 
que for maior, resguardadas as condições de aprovação esta-
belecidas no edital do concurso ou seleção pública.
§ 5º Os(as) candidatos(as) habilitados(as) dentro do quantita-
tivo previsto no § 4º serão convocados(as) para participarem 
do procedimento de heteroidentificação étnico-racial com in-
dicação de local, data e horário prováveis para realização do 
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procedimento.
§ 6º O(a) candidato(a) que não comparecer ao procedimento 
de heteroidentificação étnico-racial será eliminado(a) do con-
curso público ou seleção pública, dispensada a convocação 
suplementar de candidatos(as) não habilitados(as).

Art. 23. A Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-
-racial utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferi-
ção da condição declarada pelo(a) candidato(a) no concurso 
público.
§ 1º Serão consideradas as características fenotípicas do can-
didato ao tempo da realização do procedimento de heteroiden-
tificação étnico-racial.
§ 2º Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer 
registros ou documentos pretéritos eventualmente apresenta-
dos, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em 
procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos 
públicos federais, estaduais, distritais e municipais.

Art. 24. O procedimento de heteroidentificação étnico-racial 
será filmado e/ou fotografado, e seus registros serão utiliza-
dos na análise de eventuais recursos interpostos pelos(as) 
candidatos(as) perante a Comissão Recursal de Heteroidenti-
ficação Étnico-racial.
Parágrafo único. O(A) candidato(a) que recusar a realização 
da filmagem e/ou fotografia do procedimento para fins de 
heteroidentificação, nos termos do caput deste artigo, será 
eliminado(a) do concurso público, dispensada a convocação 
suplementar de candidatos não habilitados.

Art. 25. Serão eliminados(as) do processo de seleção/concur-
so, os(às) candidatos(as) cujas autodeclarações não forem 
confirmadas em procedimento de heteroidentificação étnico-
-racial, ainda que tenham obtido nota suficiente para aprova-
ção na ampla concorrência, desde que comprovado má fé.
Parágrafo único. A eliminação de candidato(a), nos termos 
do caput, por não confirmação da autodeclaração não ense-
ja o dever de convocar suplementarmente candidatos(as) não 
convocados(as) para o procedimento de heteroidentificação.

Art. 26. Das decisões da Comissão Ordinária de Heteroidentifi-
cação Étnico-racial caberá recurso dirigido à Comissão Recur-
sal de Heteroidentificação Étnico-racial, nos termos do edital.

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27.  As disposições deste Decreto se aplicam também 
aos processos seletivos simplificados para a contratação de 
pessoal por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, de que trata o art. 
37, inciso IX, da Constituição Federal, bem como para os pro-
cessos de seleção de vagas de estágio. 

Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições contrárias.

Guarapuava, 21 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9548/2022
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 Andressa Machula, no 
cargo de Educador (a) Infantil, matrícula nº 179060 (2), lotada 
na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 21 de junho 
de 2022.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 21 de junho de 2022.

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9549/2022
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, o servidor Johnny de Oliveira Maia, 
no cargo de Motorista de Veículos Pesados, matrícula nº 
161438 (1), lotado na Secretaria Municipal de Esportes e Re-
creação, a partir de 21 de junho de 2022.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 21 de junho de 2022.

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9550/2022
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 Susani Seguro, no car-
go de Fonoaudiólogo (a), matrícula nº 163465 (1), lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, a partir de 21 de junho de 
2022.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 21 de junho de 2022.

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 757/2022
PORTARIAS

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

R E S O L V E
 
Art. 1º  Excluir a gratificação por encargo especial, com fun-
damento no inciso III, do art. 104, da Lei Complementar nº 
120/2020, do servidor Josnei Ribeiro, matrícula nº 14896-2, 
Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde, a partir de 15 de junho de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 15 de junho de 2022.

Guarapuava, 23 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 770/2022
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 Designar as servidoras abaixo relacionadas, como res-
ponsáveis pela gestão e fiscalização, conforme disposto no 
Decreto n.º 7545/2019, dos contratos e atas vinculadas a Se-
cretaria Municipal de Comunicação - SECOM:
 
I.Gestora: Mirella Vitor de Lima, inscrita no CPF/MF n.º 
087.251.759-47, RG n.º 053.864.674-6;
II.Fiscal: Gislaine dos Passos Scheffer, inscrita no CPF/MF n.º 
093.568.729-70, RG nº 13.054.644-7.
III. Fiscal: Mariele Cristina Cordova Vogt, inscrita no, CPF/MF 
n.° 049.900.179-60, RG n.º 7.666.436-6.

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

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 771/2022
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 Designar a servidora Rebeca Cordeiro Batista, CPF nº 
09768891963, RG nº 132766266, como responsável pela ges-
tão e fiscalização, conforme disposto no Decreto nº 7545/2019, 
dos contratos e atas da Secretaria Municipal Executiva. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 773/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder gratificação por dedicação exclusiva, com fun-
damento no § 2º do art. 92, da Lei Complementar nº 120/2020, 
para os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria 
Municipal Executiva - Departamento de Logística e Guarda Pa-
trimonial, a partir de 01 de junho de 2022:
I - Arnoldo Galinski, matrícula nº 81531;
II - José Alves da Silva, matrícula nº 113867;
II - Nilton Cesar Hortmann, matrícula nº 78204.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de junho de 2022, revogan-
do as disposições em contrário.

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 781/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Revogar a Portaria nº 265/2020 e excluir a gratifica-
ção por dedicação exclusiva, prevista no § 2º do art. 92 da Lei 
Complementar Municipal nº 120/2020, a partir de 03 de junho 
de 2022.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 03 de maio de 2022, revogan-
do as disposições contrárias.

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 782/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n.° 2515/2016, considerando os recursos pro-
tocolizados; 

R E S O L V E

Art. 1º Conceder a Progressão Vertical aos servidores perten-
centes ao Quadro da Saúde, relacionados no Anexo I, consi-
derando a análise dos recursos protocolizados, bem como o 
cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da Lei Munici-
pal n.º 2515/2016.
Art. 2º Indeferir a Progressão Vertical dos servidores perten-
centes ao Quadro da Saúde, relacionados no Anexo II, con-
siderando a análise dos recursos protocolizados, bem como 
o não cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da Lei 
Municipal n.º 2515/2016.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas disposições em contrário.

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 783/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E
 
Art. 1º Excluir a gratificação por encargo especial, previsto no inciso VIII do art. 78 da Lei Complementar nº 120/2020, das servi-
doras abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01 de maio de 2022: 
I - Eleda de Fátima Ribaski da Silva, matrícula nº 157015-1;
II - Maristela de Lara, matrícula nº 163562-1.

Art. 2º Conceder a gratificação por encargo especial, previsto no inciso VIII do art. 78 da Lei Complementar nº 120/2020, das 
servidoras abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 02 de maio de 2022:
I - Teresinha de Fatima Chropacz, matrícula nº 98981-1, Escola Silvanira L. Penha;
II - Mary Helen Aparecida dos Santos, matrícula nº 165093-1, Escola Silvanira L. Penha.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a data de cada exclusão/inclusão 
e revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 22 de junho de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 784/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Revogar a Portaria nº1443/2021 e excluir a gratificação concedida conforme Inciso II, Art. 77, da LCM 120/2020, a partir 
de 01 de junho de 2022.

Art. 2º Designar o servidor Thiago Delocir de Mattos, matrícula nº 17076-3, para exercer a função de Chefe de Divisão de Fisca-
lização e Pesquisa, a partir de 01 de junho de 2022, com inclusão de gratificação conforme Inciso II, Art. 77, da LCM 120/2020.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus  efeitos legais a 01 de junho de 2022, revogando 
demais disposições contrárias.

Guarapuava, 23 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 786/2022
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 Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados 
na Secretaria Municipal de Finanças – Departamento de Arre-
cadação e Fiscalização, para dirigirem veículos leves oficiais 
do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da ne-
cessidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribui-
ções inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de 
responsabilidade anexo, com validade até 31 de dezembro de 
2022:
I -Edgard dos Santos Neto – Carteira de Habilitação nº 
04765374304;
II -Ednilson José Freitas – Carteira de Habilitação nº 
02174591130;
III -Esmeraldino Candido da Costa – Carteira de Habilitação nº 
01358606807;
IV -Germano Moreira Sampaio - Carteira de Habilitação nº 
01412124378.
V -Luciano Gren Araujo da Silveira – Carteira de Habilitação nº 
02741962427;
VI -Rafael Martinos Back – Carteira de Habilitação nº 
03701419388;
VII -Rafael Roberto de Souza – Carteira de Habilitação nº 
05263128005;
VIII -Vanessa Souza de Ramos – Carteira de Habilitação nº 
04052986678;
IX -Zoraide Terezinha Nogueira de Almeida - Carteira de Habi-
litação nº 00561170680;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando disposições em contrário.

Guarapuava, 23 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:

PORTARIA Nº 788/2022
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 Autorizar os servidores abaixo relacionados, lotados 
na Secretaria Executiva, para dirigir veículos leves oficiais do 
Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da ne-
cessidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribui-
ções inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de 
responsabilidade anexo, com validade até 31 de dezembro de 
2022:
I -Antonio Carlos Martini Mino – Carteira de Habilitação nº 
02484613023;
II - José Nagib Marcondes - Carteira de Habilitação nº 
02375536247;
III -Daniel Ribas Rosa Frahm - Carteira de Habilitação nº 
02834295895.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando disposições em contrário.

Guarapuava, 24 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:
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO Nº : 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS
AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que fará 
realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 114/2022.
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de reagentes e materiais complementares para o Laboratório Municipal.
VALOR MÁXIMO: R$ 914.064,97 (novecentos e quatorze mil sessenta e quatro reais e noventa e sete 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 PROPOSTAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 11/07/2022 (horário de Brasília 
(DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo estabe-
lecido para credenciamento e cadastramento de propostas.
PREGOEIRA: JÉSSICA DAL PIVA DE OLIVEIRA.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transparência: 
<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 – 1° andar – CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3010, de segunda a sexta-
-feira, das 08h00 às 17h00.
Guarapuava, 23 de junho de 2022.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - FUNREBOM

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que fará 
realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 3/2022.
OBJETO: Aquisição de duas esteiras elétricas para o Corpo de Bombeiros de Guarapuava.
VALOR MÁXIMO: R$ 48.290,00 (quarenta e oito mil duzentos e noventa 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 
6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) <https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 12/07/2022 (horário de Brasília 
(DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo estabe-
lecido para credenciamento e cadastramento de propostas.
PREGOEIRA: FRANCIELI CONRADO.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transparência: 
<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 – 1° andar – CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3010, de segunda a sexta-
-feira, das 08h00 às 17h00.
Guarapuava, 23 de junho de 2022.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
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DEPARTAMENTO DE RECUROS HUMANOS
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CONSELHOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
PRIMEIRO ADITIVO ao Termo de Fomento nº. 010/2021 que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - SECRETARIA MUNICI-
PAL DE AGRICULTURA e a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – CARMUG.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito público interno, com sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 
nº 2777 - Centro, Estado do Paraná, devidamente inscrito no inscrito no CNPJ sob o nº 76.178.037/0001-76, neste ato repre-
sentado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNANDO GOES, inscrito no CPF/MF sob o nº 536.414.189-68 e pelo Secretário 
Municipal de Agricultura ITACIR JOSÉ VEZZARO, de outro lado, a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA - CARMUG, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Xavantes, 466, Vila Carli, CEP 85040-210, em 
Guarapuava, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 10.249.898/0001-90, neste ato representado por seu presidente, senhor 
NIVALDO KOUTUN, brasileiro, casado, Produtor Rural, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.150.925-7, expedida 
pelo Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF/MF sob nº. 024.856.159-69, residente e domiciliado na localidade de 
Morro Grande – Distrito do Guairacá – Guarapuava-PR, CEP 85.100-000, de ora em diante denominados simplesmente MUNICÍ-
PIO e ENTIDADE, respectivamente, partes que resolvem celebrar o PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 010/2021 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente termo de fomento tem por objetivo o apoio financeiro por parte do Município a organização da Sociedade Civil, sem 
fins lucrativos, com finalidade de executar o projeto de “Apoio à produção e comercialização de produtos da agricultura familiar 
e prestação de serviços técnicos e de mecanização agrícola junto à CARMUG (Central de Associações Rurais do município de 
Guarapuava)”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
Prorroga-se o prazo de vigência do contrato por mais 03 (três) meses, a contar da data de 30/06/2022 a 30/09/2022, constantes 
na Cláusula Terceira do Termo de Fomento de nº. 010/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 890.800,00 (Oitocentos e noventa mil e oitocentos reais), sendo que o 
valor original de R$ 695.800,00 (seiscentos e noventa e cinco mil e oitocentos reais) foi acrescido dentro do estabelecido na le-
gislação (trinta por cento do valor global), no total de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), dividido em 03 (três) par-
celas no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais),  liberadas conforme Plano de Trabalho apresentado pela ENTIDADE. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orça-
mentária

Vinculo Referência SubElemento Descrição Subelemento Valor

Agricultura 000 6177 33350439999 Demais Entidades do 
Terceiro Setor

R$ 195.000,00 sendo 65.000,00/
mês

As demais Cláusulas contratuais permanecem inalteradas.
E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo, perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus 
jurídicos e legais efeitos.

Guarapuava, 14 de junho de 2022.

______________________________________________________
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA

CELSO FERNANDO GOES
Prefeito Municipal

_______________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ITACIR JOSÉ VEZZARO
Secretário Municipal de Agricultura

__________________________________________________________________
CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - CARMUG

NIVALDO KOUTUN
Presidente da CARMUG

__________________________   ___________________________
Nome: Luiz Carlos dos Santos   Nome: Leozelia Saidel Pedroso
CPF:696.749.579-87    CPF: 630.821.959-20
Testemunha      Testemunha
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1º ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO 011/2021 que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL e a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – CARMUG.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito público interno, com sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 
nº 2777 - Centro, Estado do Paraná, devidamente inscrito no inscrito no CNPJ sob o nº 76.178.037/0001-76, neste ato repre-
sentado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNANDO GOES, inscrito no CPF/MF sob o nº 536.414.189-68 e pelo Secretário 
Municipal de Agricultura ITACIR JOSÉ VEZZARO, de outro lado, a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA - CARMUG, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Xavantes, 466, Vila Carli, CEP 85040-210, em 
Guarapuava, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 10.249.898/0001-90, neste ato representado por seu presidente, senhor 
NIVALDO KOUTUN, brasileiro, casado, Produtor Rural, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.150.925-7, expedida 
pelo Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF/MF sob nº. 024.856.159-69, residente e domiciliado na localidade de 
Morro Grande – Distrito do Guairacá – Guarapuava-PR, CEP 85.100-000, de ora em diante denominados simplesmente MUNI-
CÍPIO e ENTIDADE, respectivamente, partes que resolvem celebrar o PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 011/2021 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente termo de fomento tem por objetivo o apoio financeiro por parte do Município a organização da Sociedade Civil, sem 
fins lucrativos, com finalidade de executar o projeto FEIRA SOLIDÁRIA junto à CARMUG (Central de Associações Rurais do 
município de Guarapuava)”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
Prorroga-se o prazo de vigência do contrato por mais 03 (três) meses, a contar da data de 30/06/2022 a 30/09/2022, constantes 
na Cláusula Terceira do Termo de Fomento de nº. 011/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 852.000,00 (Oitocentos e cinquenta e dois mil reais), sendo que o valor 
original de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) foi acrescido dentro do estabelecido na legislação (trinta por cento do 
valor global), no total de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), dividido em 03 (três) parcelas no valor de R$ 64.000,00 
(sessenta e quatro mil reais),  liberadas conforme Plano de Trabalho apresentado pela ENTIDADE. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Unidade Orça-
mentária

Vinculo Referência SubElemento Descrição Subelemento Valor

Agricultura 000 6131 33350439999 Demais Entidades do Tercei-
ro Setor

7075
R$ 64.000,00

Assistência e 
Desenv. Social

0-Feira Solidária 6338 3350439999 Demais Entidades do Tercei-
ro Setor

R$ 64.000,00

Sec de Meio Am-
biente

555 7546 3350439999 Demais Entidades do Tercei-
ro Setor

R$ 64.000,00

As demais Cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo, perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus 
jurídicos e legais efeitos.

Guarapuava, 15 de junho de 2022.
______________________________________________________

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CELSO FERNANDO GOES

Prefeito Municipal
_____________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ITACIR JOSÉ VEZZARO

Secretário Municipal de Agricultura
__________________________________________________________________

CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - CARMUG
NIVALDO KOUTUN

Presidente da CARMUG
__________________________   __________________________
Nome: Luiz Carlos dos Santos   Nome: Leozelia Saidel Pedroso
CPF:696.749.579-87                CPF: 630.821.959-20
Testemunha      Testemunha
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SURG
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Ref. Pregão Presencial nº 22/2022
O Pregoeiro Oficial da SURG – Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava, no uso de suas atribuições, torna públi-
co, para conhecimento dos interessados, que o Pregão Presencial n° 22/2022, destinado ao Registro de Preços para aquisição 
de combustível etanol, para manutenção da frota de veículos de utilização da SURG, restou DESERTO, pela ausência de inte-
ressados. 
Guarapuava - PR, 22 de junhoo de 2022.

PAULO CÉZAR TRACZ
Pregoeiro Oficial da SURG

CONSÓRCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
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