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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEIS
LEI COMPLEMENTAR Nº 158/2022
Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar
Municipal n° 61/2016, seus anexos e suas posteriores alterações e dá outras providências.
Autor: Mesa Executiva
Art. 1º Altera a seção, o caput do artigo 119 e acrescenta o parágrafo 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 considerando 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 conforme estabelecido nesta lei, de processo administrativo disciplinar para exoneração por baixo desempenho.”
Art. 2º Altera o caput do artigo 120 da Lei Complementar Municipal n° 61/2016, revoga o parágrafo único e acrescenta os
parágrafos ao mesmo, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 120. A avaliação de desempenho do servidor em estágio
probatório ou efetivo estável será realizada pela chefia imediata, com colaboração de 1 (um) servidor auxiliar efetivo que
não esteja em programa de recuperação de desempenho ou
processo 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 superior hierárquico por se tratar de cônjuge, convivente ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º
(terceiro) grau, ou qualquer outra forma de impedimento, deverá 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 subordinado, sob pena da avaliação ser realizada pela chefia imediatamente superior.
§ 4º Havendo alteração de lotação do servidor a ser avaliado
durante o último ciclo avaliativo, a avaliação será feita pelo superior 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 transcorrido 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 conforme indicado nesta lei e arquivado no Departamento de Recursos Humanos.
§ 7º Os servidores já estáveis, como requisito para manutenção 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 Municipal n° 61/2016, revoga seus incisos e acrescenta parágrafos
e incisos, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:
“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 permanência 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 servidor, 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 situações e a comunicação;
IV – Pontualidade: considera o cumprimento do horário de trabalho dentro da jornada de trabalho;
V – Responsabilidade: considera a capacidade do servidor em
responder pelos compromissos no trabalho, a responsabilidade
quanto ao cumprimento das atribuições de seu cargo, respeito
aos deveres de servidor público, o cumprimento dos prazos
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estabelecidos e a utilização de materiais e equipamentos;
VI – Cooperação: considera o interesse em colaborar nas atividades do Poder Legislativo;
VII – Ética e relacionamento humano no trabalho: considera
a forma com que estabelece contato com as pessoas no ambiente de trabalho e público, bem como o comportamento ético
na prática do serviço público obedecendo aos princípios fundamentais da administração pública (legalidade, moralidade,
impessoalidade, publicidade e eficiência).
§ 3º O servidor que na avaliação obtiver nota total de desempenho inferior a 60 (sessenta) pontos, será considerado com
insuficiência de desempenho, devendo participar obrigatoriamente do programa de recuperação, que estabelecerá os objetivos e metas para correção no período seguinte de avaliação,
sob pena de instauração de processo administrativo, que poderá resultar na exoneração do mesmo.
§ 4º A realização do programa de recuperação de desempenho 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 municipal 120/2020 ou alterações, constituirá justa causa, passível
de demissão e será exonerado, o servidor em estágio probatório 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 contraditório e a ampla defesa.
§ 6º Além das previsões contidas na lei complementar municipal 120/2020 ou alterações, constituirá justa causa, passível de
demissão e será exonerado, o servidor estável que apresentar 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 Municipal 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 momento de realizar a avaliação.
Parágrafo único. As anotações previstas neste artigo receberão a ciência do respectivo servidor. Havendo recusa, será
assinado por duas testemunhas, lavrando-se termo, que será
encaminhado para anotações funcionais junto ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências administrativas.”
Art. 5º Altera o caput do artigo 123 da Lei Complementar Municipal n° 61/2016, revoga incisos e inclui os parágrafos, passando 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 especial 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.
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§ 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 avaliados 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 encaminhado à Presidência do Poder Legislativo, que a seu critério poderá solicitar apoio jurídico, para emissão de Portaria
homologando a estabilidade ou determinando a instauração de
processo administrativo, que após seu término será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos para as providências e arquivos junto à pasta funcional do servidor.”
Art. 7º Altera o caput do artigo 125 da Lei Complementar Municipal n° 61/2016, revoga incisos e acrescenta parágrafos, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 125. Não suspendem nem interrompem o período aquisitivo de estabilidade os afastamentos considerados como de
efetivo exercício pela legislação, ou suas alterações que a especifiquem.
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, retomando a contagem, a partir do encerramento da licença que deu
causa, devendo tais fatos constarem no relatório final da Comissão.”
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 parágrafo ao mesmo, passando o mesmo a vigorar com a seguinte
redação:
“Capítulo V
(...)
Seção III
Da Comissão Permanente de Avaliação de Capacitação e Desempenho
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 desempenho dos servidores efetivos e em estágio probatório,
aferindo a eficiência do desempenho dos servidores no exercício das atribuições do cargo, possibilitando a implementação
de ações voltadas para o aperfeiçoamento profissional, o cres-
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cimento na carreira, o desenvolvimento da organização e a melhoria do serviço.
Parágrafo único. A Comissão divulgará anualmente calendário
no qual estarão pormenorizadamente discriminados os prazos
de todos os atos e etapas do processo avaliativo de desempenho funcional.”
Art. 10. Altera o caput e incisos do artigo 153 da Lei Complementar Municipal n.° 61/2016, passando o mesmo a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 153. São atribuições da Comissão de Avaliação de Capacitação 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 avaliações de desempenho, divulgando-a por meio eletrônico individualizado e fixando em mural para acesso a todos os servidores;
II - coordenar e acompanhar todos os processos de avaliação
de servidores efetivos ou em estágio probatório, orientando,
instruindo e finalizando as avaliações, adotando as providências 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 Estágio 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 efetivos;
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 Humanos e à Controladoria Interna indicando o nível de enquadramento de cada servidor e resumo de grau escolar, acadêmico 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 requeiram 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 instauração de processos administrativos por insuficiência de desempenho 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 servidores, de acordo com os critérios definidos em lei, encaminhando 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 Municipal n° 61/2016 e revoga incisos, passando o mesmo a vigorar a seguinte redação:
“Art. 156. O processo de Avaliação de Desempenho Funcional
do servidor efetivo é contínuo e permanente, devendo representar o desempenho predominante no período anterior à últi-
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ma avaliação.
§ 1º Os períodos de ausências, licenças e afastamentos previstos em lei, serão observados para fins de contagem ou suspensão do tempo de serviço e de avaliação e progressão funcional.
§ 2º O servidor em estágio probatório não poderá ser designado para exercer função gratificada permanecendo no desempenho das funções do cargo efetivo.”
Art. 12. Altera alíneas dos incisos I, II e III do artigo 133, passando 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 horária 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 horária 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 horária igual ou superior a 6 (seis) horas: 0,13 pontos por hora.”
Art. 13. Altera o caput do art. 135 e acrescenta inciso, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 135. Não se concederá promoção por avanço de escolaridade 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 particulares;
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 3316/2022
“Institui o Projeto de prevenção para o combate ao bullying e cyberbullying nas escolas públicas e privadas do Município de
Guarapuava”.
Autor: Vereador Marcio Carneiro.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Projeto de Prevenção para o combate ao bullying e cyberbullying, nas escolas Públicas e Privadas do
Município de Guarapuava.
Art. 2º O Projeto de Prevenção ao bullying e cyberbullying, tem por objetivo prevenir e combater a prática do bullying e cyberbullying nas escolas, esclarecendo todos os aspectos que envolvem a prática deste crime, buscando desenvolver atividades
educacionais de conscientização das causas e consequências.
Art. 3º O bullying é todo ato de violência física e/ou psicológica, onde o agente tem intenção e o ato de violência se torna repetitivo.
Parágrafo único. Pode ser praticado por um único agente ou por grupos, contra uma ou mais pessoas.
Art. 4º O cyberbullying é toda forma de violência, seja ela física, psicológica, moral, dentre outras, porém de forma virtual, onde
o agente com intenção cria, divulga, envia fotos ou mensagens, propagando de forma ilimitada contra a vítima, intimidando e a
chantageando psicologicamente e financeiramente.
Art. 5º Caracteriza-se a agressão física ou psicológica em atos de intimidação e de humilhação de forma discriminada:
I - Insultos pessoais;
II - Comentários pejorativos;
III - Ataques físicos;
IV - Declarações ameaçadoras e preconceituosas;
V - Isolamento Social.
Art. 6º O bullying de acordo com as ações praticadas, pode ser dividido em três tipos de ataques:
I - Sexual: assediar, induzir e ou abusar sexualmente;
II - Exclusão social: ignorar, isolar e excluir;
III - Psicológico: perseguir, intimidar, dominar, infernizar, chantagear e manipular.
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Art. 7º Compete às escolas da rede pública e privada, com seu
corpo docente e a participação de alunos, com apoio dos pais
e da comunidade dar apoio no combate a qualquer ato tipificado ao bullying e ao cyberbullying para que alunos e seus responsáveis legais tomem conhecimento do Projeto, buscando
amenizar a criminalização virtual que tanto vem prejudicando a
sociedade moderna.
Art. 8º Poderão ser celebrados entre Município e Escolas parcerias para a garantia do cumprimento dos objetivos do Programa de Combate ao bullying e cyberbullying, onde juntos poderão decidir por planos e atividades dinâmicas com as escolas
para despertar interesse nos alunos no referido tema.
Art. 9º As escolas poderão encaminhar vítimas e agressores
aos serviços de atendimento multidisciplinar e jurídica, que poderão ser oferecidos por meio de parcerias e convênios municipais.
Art. 10. Para a consecução do Projeto de Prevenção para o
combate de bullying e cyberbullying, descrito nesta Lei, caberá à organização utilizar de todos os meios de comunicação e
informação, bem como convites para os profissionais promoverem palestras de conscientização e informação sobre o tema
aos alunos e educadores e aos familiares.
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETOS
DECRETO Nº 9585/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA
Art. 1º Exonerar a senhora Marli Aparecida Santana, nomeada
pelo Decreto nº 8890/2021, do cargo de Chefe de Divisão de
Patrimônio e Almoxarifado na Fundação de Proteção Especial
da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, a partir
de 01 de Julho de 2022.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos legais a partir 01 de Julho de 2022.
Guarapuava, 01 de julho de 2022.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 778/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar os servidores abaixo relacionados, lotados na
Secretaria Municipal de Saúde, para dirigirem veículos leves
oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades
e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do
termo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de dezembro de 2022:
I -Emanuelle Rodrigues – Carteira de Habilitação nº
06825030299;
II -Silvana Terezinha Protcz – Carteira de Habilitação nº
04690592360;
III -Naiara Roberta da Luz – Carteira de Habilitação nº
05208802649;
IV -Danieli Aparecida dos Santos – Carteira de Habilitação nº
04100813916;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 22 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 estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo
de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
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PORTARIA Nº 779/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar os servidores abaixo relacionados, lotados na
Secretaria Municipal de Saúde, para dirigirem veículos leves
oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades
e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do
termo de responsabilidade anexo, com validade até 05 de setembro de 2022:
I -Carlos Henrique Cortina Motta – Carteira de Habilitação nº
05957320001;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 22 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 estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo
de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
PORTARIA Nº 780/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar os servidores abaixo relacionados, lotados na
Secretaria Municipal de Saúde, para dirigirem veículos leves
oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em ra-
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zão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades
e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do
termo de responsabilidade anexo, com validade até 30 de dezembro de 2022:
I -Cleiton José Marques – Carteira de Habilitação nº
03974943277;

Guarapuava, 24 de junho de 2022.

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

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 estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo
de passageiros.

Guarapuava, 22 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 estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo
de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
PORTARIA Nº 795/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar os servidores abaixo relacionados, lotados na
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos,
para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo,
com validade até 31 de dezembro de 2022:
I.Ademir Ferreira da Silva, Carteira de Habilitação
nº02420385801;
II.Jurandir Neves, Carteira de Habilitação nº06069876184;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, __________ de ________ de ____________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
PORTARIA Nº 803/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 130, da Lei Complementar Municipal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
RESOLVE
Art. 1º Conceder Licença Maternidade as servidoras:
I.Carla Luiza Mannrich Wasserman, matrícula nº 19.506/9, Procurador (a), lotada na Procuradoria Municipal de Guarapuava,
compreendendo o período de 180 (cento e oitenta) dias, de
27/05/2022 a 22/11/2022.
II.Edenilda Correa Eurich, matrícula nº 19.515/0, Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde,
compreendendo o período de 14/06/2022 a 04/11/2022.
III.Karina Cristiane Paulena, matrícula nº 18.699/6, Enfermeiro
(a), lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 180 (cento e oitenta) dias, de 09/06/2022 a
05/12/2022.
IV.Thaylisa Almeida Franco, matrícula nº 16.491/7, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
compreendendo o período de 180 (cento e oitenta) dias, de
13/06/2022 a 09/12/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.
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Guarapuava, 24 de junho de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 812/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à servidora Damaris Stadler de Brito, matrícula nº15.059, contrato 1, Atendente Social, lotada na Fundação
Proteger e cedida para prestação de serviços junto à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, gratificação conforme §1º, Art. 92, da LCM 120/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
com efeitos a partir de 27 de junho de 2022, revogando disposições contrárias.
Guarapuava, 27 de junho de 2022.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 813/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei
e, considerando a solicitação contida no Memorando eletrônico
nº.13232/2022 da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
RESOLVE
Art. 1º Conceder aos servidores abaixo relacionados lotados
na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar Polo II, gratificação conforme §1º, Art.
92, da LCM 120/2020, a partir de 01 de junho de 2022:
I.Benjamin Manoel dos Santos - Assistente Administrativo I matricula 65170-01;
II.Laertes Ari Lazzari - Guardião - matricula 114456-01.
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Art. 3º Conceder Gratificação de ESF com fundamento no inciso II, do art. 104, da Lei Complementar n.º 120/2020 à servidora Adelina de Fátima Correa Ramos, Enfermeira - PSS,
matrícula 19.476-9, lotada na ESF Paz e Bem, a partir de 13
de junho de 2022.
Art. 4º. Conceder Gratificação de ESF com fundamento no inciso I, do art. 104 da Lei Complementar n.º 120/2020 à servidora Kamyla Weiber Moreira, Cirurgiã Dentista, matrícula n.º
19.509-4, lotada na ESF Colibri, a partir de 03 de junho de
2022.
Art. 5º Conceder Gratificação de ESF com fundamento no inciso III, do art. 104 da Lei Complementar n.º 120/2020 para o servidor Rafael Lenart Matozo, Agente de Combate a Endemias,
matrícula 19.509-1, lotado na ESF Santa Cruz, a partir de 03
de junho de 2022.
Art. 6º Conceder Gratificação de ESF com fundamento no inciso III, do art. 104 da Lei Complementar n.º 120/2020 para a
servidora Giselle Penteado, Agente de Combate a Endemias,
Matrícula 19.508-9, lotado na ESF Xarquinho, a partir de 03 de
junho de 2022.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos à data de cada concessão, ficando revogadas disposições em contrário.
Guarapuava, 28 de junho de 2022.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 816/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas e, considerando o contido no Processo Digital nº13535,
RESOLVE
Art. 1º Revogar a Portaria nº389/2022 a partir de 23 de maio
de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
com efeitos a partir de 01de junho de 2022, revogando disposições contrárias.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 23 de maio de 2022.

Guarapuava, 27 de junho de 2022.

Guarapuava, 28 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 815/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

PORTARIA Nº 817/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso III, da Lei Complementar n.º 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE
Art. 1º Revogar o art. 1º, da Portaria n.º 115/2022 e excluir
a gratificação de ESF prevista no inciso II, do art. 104 da Lei
Complementar n.º 115/2020, a partir de 13 de junho de 2022.
Art. 2º Conceder gratificação por encargo especial, com
fundamento no inciso II, do art. 104, da Lei Complementar n.º 120/2020, à servidora Gabriela Pasqual, matrícula n.º
193089(2), Enfermeiro(a), lotada na Secretaria Municipal de
Saúde, junto a UBS Vila Carli, a partir de 01 de abril de 2022.

RESOLVE
Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Raquel
Aparecida de Campos, Professora, matrícula n.º 130591-1/3,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo
o período de 14/06/2022 a 15/06/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.
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Guarapuava, 28 de junho de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 818/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 166, Inciso III, da Lei Complementar n.º 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,
RESOLVE
Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Zenaide Barbosa da Silva, Professor(a), matrícula n.º 128139/3, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 26/06/2022 a 02/07/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a data da licença.
Guarapuava, 28 de junho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 819/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 65, da Lei Complementar Municipal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
RESOLVE
Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade ao servidor Luiz Sezar Rodrigues, matrícula nº 191132/3, Assessor A2, lotado na Secretaria
Municipal de Finanças.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 28 de junho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 821/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 140, Lei Complementar nº 120/2020,
RESOLVE
Art. 1º Conceder dispensa de parte da jornada de trabalho por 01 (um) ano, à servidora Josiane de Góes Ramos, matrícula nº
179264 (1), cargo de Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 23 de junho de 2022, sem
prejuízo na remuneração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 23 de junho de 2022.
Guarapuava, 28 de junho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 823/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 143, Lei Complementar nº 120/2020,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar a prorrogação da dispensa de parte da jornada de trabalho por mais 01 (um) ano, para a servidora Rosangela
de Oliveira, matrícula nº 158062/1, cargo Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação, concedida pela
Portaria nº 086/2020, a partir de 21 de maio de 2021 e prorrogada pela Portaria nº1123/2021, a partir de 21 de maio de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 21 de maio 2022.
Guarapuava, 28de junho de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 824/2022
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PORTARIA Nº 825/2022

PORTARIA Nº 826/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar os servidores abaixo relacionados, lotados na Procuradoria Geral do Município, para dirigir veículos oficiais do
Município de Guarapuava, vinculados ao PROCON, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade até 31
de dezembro de 2022:
I - Maria Eva Medeiros Pedroso - Carteira de Habilitação nº 00917698618;
II - Nivaldo Zaluski da Rosa - Carteira de Habilitação nº 03357997779;
III - Thiago Delocir de Mattos - Carteira de Habilitação nº 06719328062;
IV - Gisele Aparecida de Lima Brey - Carteira de Habilitação nº 02476018032;
V - Valdirene Santos Messias Fogaça - Carteira de Habilitação nº 00549369530.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.
Guarapuava, 28 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 estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação do
veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e pelos
danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas e luzes
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e verificado os freios, que o veículo possui todos os acessórios
obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de incêndio)
e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, __________ de ________ de ____________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
PORTARIA Nº 827/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 143, Lei Complementar nº
120/2020,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar a prorrogação da dispensa de parte da jornada de trabalho por mais 01 (um) ano, para a servidora Mariza
Antonia de Andrade Carminati, matrícula nº 16.4143/1, cargo
de Educador Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, concedida pela Portaria nº 357/2020 e alterada pela Portaria nº702/2021, a partir de 21 de maio de 2022, sem prejuízo
na remuneração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 21 de maio de 2022.
Guarapuava, 28 de junho de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 829/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar os servidor Benjamin Manoel dos Santos –
Carteira de Habilitação n.º 02369205269, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, para dirigir veículos leves
oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades
e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do
termo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de dezembro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas disposições em contrário.
Guarapuava, 01 de julho de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi
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concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo
de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 02/2022
EDITAL Nº 02A/2022 – RETIFICAÇÃO DE CARGA HORÁRIA
A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, no uso das atribuições conferidas
pela Portaria nº 703/2022, considerando o que estabelece inciso V, do art. 2º, da Lei Municipal nº 1.980/2011 e suas alterações:
TORNA PÚBLICO
Art. 1º - Fica retificada a carga horária semanal para o cargo de terapeuta ocupacional, em todos os itens do Edital nº02/2022,
em conformidade com o disposto na Lei nº2.624/2017:
I.Onde se lê: TERAPEUTA OCUPACIONAL - 40H, leia-se: TERAPEUTA OCUPACIONAL - 30H;
II.As demais questões permanecem inalteradas.
Guarapuava-PR, 01 de Julho de 2022.
Carlos Marcelo Kaliberda
Presidente da CAJ
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