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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 23 de setembro de 2022
Veiculação: 23 de setembro de 2022

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVIII Nº 2465

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS
DECRETO Nº 9781/2022

Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei Federal nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o plano de 
contratações anual no âmbito da Administração Pública Muni-
cipal Direta e Indireta.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, Estado do Pa-
raná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
63 da Lei Orgânica do Município de Guarapuava, e tendo em 
vista o disposto no art. 12, caput, inciso VII, da Lei Federal n.º 
14.133, de 1º de abril de 2021,

DECRETA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto regulamenta o inciso VII do caput do art. 
12 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor 
sobre o plano de contratações anual no âmbito da adminis-
tração pública municipal direta, autarquias, fundos, fundações 
e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo 
Município de Guarapuava.
§ 1º Não são abrangidas por este Decreto as licitações das 
empresas estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela 
Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
§ 2º O Poder Legislativo do Município de Guarapuava poderá 
aderir à regulamentação de que trata este Decreto.

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto considera-se:
I - autoridade competente: agente público com poder de deci-
são indicado formalmente pelo chefe do Poder Executivo;
II - requisitante: secretaria, departamento, unidade ou servidor 
responsável por identificar a necessidade de contratação de 
bens, serviços e obras e requerê-la;
III - área técnica: secretaria, departamento, unidade ou servidor 
com conhecimento técnico-operacional sobre o objeto deman-
dado, responsável por analisar o documento de formalização 
de demanda, e promover a agregação de valor e a compilação 
de necessidades de mesma natureza;
IV - requerimento de demanda: documento que fundamenta o 
plano de contratações anual, em que o requisitante evidencia e 
detalha a necessidade de contratação;
V - plano de contratações anual: documento que consolida as 
demandas que o órgão ou a entidade planeja contratar no exer-
cício subsequente ao de sua elaboração;
VI - setor de planejamento anual de compras: unidade respon-
sável pelo planejamento, pela coordenação e pelo acompa-
nhamento das ações destinadas às contratações, no âmbito do 
órgão ou da entidade.
§ 1º Os papéis do requisitante e de área técnica poderão ser 
exercidos pelo mesmo agente público ou unidade, desde que, 

no exercício dessas atribuições, detenha conhecimento técni-
co-operacional sobre o objeto demandado, observado o dis-
posto no inciso III do caput.
§ 2º A definição dos requisitantes e das áreas técnicas não 
ensejará, obrigatoriamente, a criação de novas estruturas nas 
unidades organizacionais dos órgãos e das entidades.

Art. 3º O plano de contratações anual será elaborado pela Se-
cretaria Municipal de Administração, por meio do setor de pla-
nejamento anual de compras.

CAPÍTULO II
DO FUNDAMENTO

Art. 4º A elaboração do plano de contratações anual pelos ór-
gãos e pelas entidades tem como objetivos:
I - racionalizar as contratações das unidades administrativas 
de sua competência, por meio da promoção de contratações 
centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de 
escala, padronização de produtos e serviços e redução de cus-
tos processuais;
II - garantir o alinhamento com o planejamento estratégico e 
outros instrumentos de governança existentes;
III - subsidiar a elaboração das leis orçamentárias;
IV - evitar o fracionamento de despesas; e 
V - sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a au-
mentar o diálogo potencial com o mercado e incrementar a 
competitividade. 

 CAPÍTULO III 
DA ELABORAÇÃO

Art. 5º Os órgãos e as entidades elaborarão os seus planos de 
contratações anuais, os quais conterão todas as contratações 
que pretendem realizar no exercício subsequente, incluídas:
I - as contratações diretas, nas hipóteses previstas nos art. 74 
e art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; e 
II - as contratações que envolvam recursos provenientes de 
empréstimo ou de doação.
§ 1º Os órgãos e as entidades com unidades de execução des-
centralizada poderão elaborar o plano de contratações anual 
separadamente por unidade administrativa, com consolidação 
posterior em documento único.
§ 2º O período de que trata o caput compreenderá a elabora-
ção, a consolidação e a aprovação do plano de contratações 
anual.

Art. 6º Ficam dispensadas de registro no plano de contrata-
ções anual:
I - as informações classificadas como sigilosas, nos termos do 
disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, ou 
abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo; 
II - as hipóteses previstas nos incisos VII e VIII do caput do art. 
75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; e 
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III - as pequenas compras e a prestação de serviços de pronto 
pagamento, de que trata o § 2º do art. 95 da Lei nº 14.133, de 
1º de abril de 2021. 
Parágrafo único. Na hipótese de classificação parcial das infor-
mações de que trata o inciso I do caput, as partes não classifi-
cadas como sigilosas serão divulgadas quando couber.

Art. 7º Para elaboração do plano de contratações anual, o re-
quisitante preencherá o requerimento de demanda com as se-
guintes informações:
I - justificativa da necessidade da contratação;
II - descrição sucinta do objeto;
III - quantidade a ser contratada, quando couber, considerada 
a expectativa de consumo anual; 
IV - estimativa preliminar do valor da contratação, por meio de 
procedimento simplificado, de acordo com a Lei Orçamentária 
Anual – LOA; 
V - indicação da data pretendida para a conclusão da contra-
tação, a fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das 
atividades do órgão ou da entidade;
VI - grau de prioridade da compra ou da contratação em bai-
xo, médio ou alto, de acordo com a justificativa elaborada pelo 
requisitante;
VII - indicação de vinculação ou dependência com o objeto de 
outro requerimento de demanda para a sua execução, com vis-
tas a determinar a sequência em que as contratações serão 
realizadas; e 
VIII - nome da área requisitante ou técnica com a identificação 
e assinatura do responsável.
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no caput, a 
área requisitante observará o nível referente à classe dos ma-
teriais ou ao grupo dos serviços e das obras já contratados pelo 
Município e/ou documento de referência que vier substituí-lo.

Art. 8º O documento de formalização de demanda poderá, se 
houver necessidade, ser remetido à área técnica para fins de 
análise, complementação das informações, compilação de de-
mandas e padronização. 

Art. 9º As informações de que trata o art. 8º serão formalizadas 
até 1º de abril do ano de elaboração do plano de contratações 
anual. 

Art. 10. Encerrado o prazo previsto no art. 9º, o setor de plane-
jamento anual de compras consolidará as demandas encami-
nhadas pelos requisitantes ou pelas áreas técnicas e adotará 
as medidas necessárias para:
I - agregar, sempre que possível, os documentos de formaliza-
ção de demanda com objetos de mesma natureza com vistas 
à racionalização de esforços de contratação, padronização de 
produtos e serviços e à economia de escala; 
II - adequar e consolidar o plano de contratações anual, obser-
vado o disposto no art. 4º; e 
III - elaborar o calendário de contratação, por grau de priorida-
de da demanda, consideradas a data estimada para o início 
do processo de contratação e a disponibilidade orçamentária 
e financeira.
§ 1º O prazo para tramitação do processo de contratação ao 
Departamento de Compras constará do calendário de que trata 
o inciso III do caput. 
§ 2º O processo de contratação de que trata o § 1º será acom-
panhado de estudo técnico preliminar, termo de referência, an-
teprojeto ou projeto básico, considerado o tempo necessário 
para realizar o procedimento ante a disponibilidade da força de 
trabalho na instrução do processo. 
§ 3º O setor de planejamento anual de compras concluirá a 

consolidação do plano de contratações anual até 30 de abril 
do ano de sua elaboração e o encaminhará para aprovação do 
chefe do Poder Executivo. 

CAPÍTULO IV
DA APROVAÇÃO

Art. 11. Até a primeira quinzena de maio do ano de elaboração 
do plano de contratações anual, o chefe do Poder Executivo 
aprovará as contratações nele previstas, por meio de Decreto.  
Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo poderá reprovar 
itens do plano de contratações anual ou devolvê-lo ao setor de 
planejamento anual de compras, se necessário, para realizar 
adequações junto às áreas requisitantes ou técnicas, observa-
do o prazo previsto no caput. 

CAPÍTULO V
DA PUBLICAÇÃO

Art. 12. Os órgãos e as entidades disponibilizarão, em seus 
sítios eletrônicos, o endereço de acesso ao seu plano de con-
tratações anual no Portal Nacional de Contratações Públicas, 
no prazo de quinze dias, contado da data de encerramento das 
etapas de aprovação, revisão e alteração. 

CAPÍTULO VI
DA REVISÃO E DA ALTERAÇÃO

Art. 13. Durante o ano de sua elaboração, o plano de contra-
tações anual poderá ser revisado e alterado por meio de inclu-
são, exclusão ou redimensionamento de itens, nas seguintes 
hipóteses: 
I - no período de 01 de agosto a 30 de agosto do ano de elabo-
ração do plano de contratações anual, para a sua adequação à 
proposta orçamentária do órgão ou da entidade encaminhada 
ao Poder Legislativo; e 
II - na quinzena posterior à publicação da Lei Orçamentária 
Anual, para adequação do plano de contratações anual ao or-
çamento aprovado para aquele exercício. 
Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, as alterações no 
plano de contratações anual serão aprovadas pelo Chefe do 
Poder Executivo nos prazos previstos nos incisos I e II do ca-
put. 

Art. 14. Durante o ano de sua execução, o plano de contrata-
ções anual poderá ser alterado, por meio de justificativa apro-
vada pelo Chefe do Poder Executivo. 

Parágrafo único. O plano de contratações anual atualizado e 
aprovado será disponibilizado automaticamente no Portal Na-
cional de Contratações Públicas, observado o disposto no art. 
12. 

CAPÍTULO VII
DA EXECUÇÃO

Art. 15 A Secretaria Municipal de Administração - por meio do 
Departamento de Compras verificará se as demandas encami-
nhadas constam do plano de contratações anual anteriormente 
à sua execução.
Parágrafo único. As demandas que não constarem do plano de 
contratações anual ensejarão a sua revisão, caso justificadas, 
observado o disposto no art. 14. 

Art. 16. As demandas constantes do plano de contratações 
anual serão formalizadas em processo de contratação e enca-
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minhadas ao Departamento de Compras com a antecedência 
necessária ao cumprimento da data pretendida de que trata o 
inciso V do caput do art. 7º, acompanhadas de instrução pro-
cessual, observado o disposto no § 1º do art. 10. 

Art. 17. A partir de julho do ano de execução do plano de con-
tratações anual, as áreas requisitantes elaborarão, de acordo 
com as orientações do setor de planejamento anual de com-
pras, relatórios de riscos referentes à provável não efetivação 
da contratação de itens constantes do plano de contratações 
anual até o término daquele exercício.
 § 1º O relatório de gestão de riscos terá frequência mínima 
bimestral e sua apresentação deverá ocorrer, no mínimo, nos 
meses de julho, setembro e novembro de cada ano. 
§ 2º O relatório de que trata o § 1º será encaminhado ao setor 
de planejamento anual de compras para adoção das medidas 
de correção pertinentes.
 § 3º Ao final do ano de vigência do plano de contratações anual, 
as contratações planejadas e não realizadas serão justificadas 
quanto aos motivos de sua não consecução, e, se permanece-
rem necessárias, serão incorporadas ao plano de contratações 
referente ao ano subsequente.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. A Secretaria Municipal de Administração - setor de pla-
nejamento anual de compras poderá, desde que devidamente 
justificado, dispensar a aplicação do disposto neste Decreto ao 
que for incompatível com a sua forma de atuação, observados 
os princípios gerais de licitação e a legislação pertinente. 

Art. 19. A Secretaria Municipal de Administração poderá editar 
normas complementares para a execução do disposto neste 
Decreto.

Art. 20 Os casos omissos deste Decreto serão resolvidos à luz 
das legislações que regem a matéria.

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 12 de setembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9789/2022
Autoriza a Instituição de Faixa de Servidão de Acesso ou Per-
missão de Passagem sobre parte doimóvel de propriedade 
do Município de Guarapuava, objeto da Matrícula 14877, do 
Serviço de Registro de Imóveis do 2º Ofício, que menciona e 
especifica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

D E C R E T A

Art. 1º Fica AUTORIZADA a Instituição de Faixa de Servidão 
de Acesso ou Permissão de Passagem sobre parte com 144,21 
metros quadrados), do imóvel de propriedade do Município de 
Guarapuava, objeto da Matrícula 14877, do Serviço de Regis-
tro de Imóveis do 2º Ofício, à ÁREA REMANESCENTE II, do 
Projeto de Regularização Fundiária do imóvel objeto da Matrí-
cula nº 10735, do Serviço de Registro de Imóveis do 2º Ofício.

Art. 2º Fica reconhecida a conveniência da Instituição de Faixa 
de Servidão de que trata este Decreto, devido à característica 
de encravada, na qual a área remanescente citada no Artigo 
1º se transformou, a partir da Desapropriação da Estrada de 
Ferro Paraná Oeste – FERROESTE que resultou na Matrícula 
nº 13498 , do Serviço de Registro de Imóveis do 2º Ofício, con-
forme Escritura de Desapropriação lavrada no 1º Tabelionato 
de Notas de Curitiba, em 23/08/1991, no Livro 0802, Folha 10, 
11 e 12, sendo a única forma de acesso ao imóvel, pela Aveni-
da Doutor Aragão de Mattos Leão Filho, sendo expressamente 
proibido impermeabilizá-la e/ou edificá-la.

Art. 3º A Faixa de Servidão de Acesso ou Permissão de Passa-
gem seguiu devidamente aprovada por meio do Projeto de Re-
gularização Fundiária, através do Processo nº 8203/2022 de 
04/03/2022 e fica assim caracterizada: “Faixa de Servidão com 
área total de 144,21 metros quadrados, localizada a 264,00 
metros do alinhamento predial da Rua Wanda Kulka Moss (An-
tiga Rua N), descrita em sentido horário e como quem dela 
olha a via pública, representada por uma figura irregular, tendo 
como ponto de partida, o Vértice 05, localizado junto à Faixa de 
Domínio da Ferrovia (Matrícula 13498 SRI2), no alinhamento 
predial da Avenida Doutor Aragão de Mattos Leão Filho; segue 
com frente para esta via, na distância de 7,11 metros, até en-
contrar o Vértice B;segue confrontando com o imóvel de pro-
priedade do MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA (Matrícula 14877 
SRI2), em dois segmentos sucessivos, que são: com deflexão 
à direita, na distância de 13,45 metros, até encontrar o vér-
tice C; com deflexão à direita, na distância de 17,10 metros, 
até encontrar o vértice D; finalmente, segue confrontando com 
a ÁREA REMANESCENTE II e com a ESTRADA DE FERRO 
PARANÁ OESTE S/A (Matrícula 13498 SRI2), na distância to-
tal de 27,84 metros (15,84m + 12,00m, respectivamente), até 
encontrar o ponto inicial desta descrição”.

Art. 4º Este Decreto terá prazo de validade indeterminado, po-
dendo ser cancelado a qualquer momento, a critério do Muni-
cípio, sendo automaticamente cancelado, se descaracterizada 
a sua função.

Art. 5º Os ônus decorrentes da Instituição de Faixa de Servi-
dão de que trata este Decreto, correm por conta exclusiva do 
Clube dos Trinta de Guarapuava – CNPJ 81.635.955/0001-17.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições emcontrário.

Guarapuava, 13 de setembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9791/2022
Regulamenta a Política Municipal de Combate e Erradicação 
da Pobreza Menstrual no âmbito do Município de Guarapuava 
e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, ESTADO 
DO PARANÁ no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto na Lei Ordinária nº 3194/2021 de 02 de Setembro de 
2021.

Considerando a ausência de condições sociais e/ou econômi-
cas de acesso aos itens básicos de higiene, bem como falta 
de conhecimento para a administração do período menstrual 
com dignidade, muitas pessoas que menstruam utilizam alter-
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nativas diversas e inadequadas para conter seu fluxo menstru-
al, comprometendo sua saúde e demonstrado que a pobreza 
menstrual gera consequências muito mais gravosas do que 
uma roupa manchada, aumentando a demanda de atendimen-
tos especializados nos serviços de saúde pública.

A falta de itens básicos de higiene pessoal para pessoas que 
menstruam inibe a  liberdade de ir e vir, afetando a autoconfian-
ça, bem-estar social e saúde física, realidade de pessoas que 
vivem em condições de extrema pobreza e vulnerabilidade, 
abrangendo tanto o público urbano quanto rural, onde inclui-se 
as pessoas encarceradas, por vezes sem acesso a saneamen-
to básico, higiene ou conhecimento do próprio corpo.

Considerando a necessidade de regulamentar a Lei Ordinária 
nº 3194/2021 de 02 de setembro de 2021.

  DECRETA

Art. 1º A Lei Ordinária nº 3194/2021 que institui a Política Mu-
nicipal de Combate e Erradicação da Pobreza Menstrual no 
âmbito do Município de Guarapuava fica regulamentada nos 
termos deste decreto.

Art. 2º  Fica instituído no âmbito das políticas públicas, confor-
me art. 4º da Lei nº 3194/2021, o programa de distribuição e 
fornecimento gratuito de absorvente íntimo e coletores mens-
truais voltadas às adolescentes e mulheres com útero ativo e 
que estejam em vulnerabilidade social ou se enquadrem nos 
critérios de baixa renda no Município de Guarapuava, cadas-
tradas no CAD (Cadastro Único da Assistência Social). 
Parágrafo único. Considera-se pobreza menstrual, para fins 
desse decreto, a falta ou dificuldade de acesso das pessoas 
que menstruam, a itens básicos de higiene pessoal como ab-
sorventes íntimos ou coletores menstruais, seja por falta de 
informação, falta de educação adequada para compreender, 
conhecer o ciclo menstrual e/ou por dificuldades sociais e eco-
nômicas. 

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, entende-se por mulher, 
toda pessoa do sexo feminino que possui útero ativo, indepen-
dente do gênero com o qual se identifica.

Art. 4º A Política Municipal de Combate e Erradicação da Po-
breza Menstrual tem por objetivo:
I - a promoção da dignidade de adolescentes e mulheres com 
útero ativo e que estão em situação de pobreza menstrual, com 
pouco ou nenhum acesso a absorventes higiênicos e coletores 
menstruais adequados;
II - a erradicação da pobreza menstrual, como um dos meca-
nismos de erradicação da pobreza;
III – promoção da saúde ampliação da qualidade de vida de 
mulheres e adolescentes com útero ativo, no âmbito do muni-
cípio de Guarapuava;
IV - democratização do acesso à informação e a educação so-
bre saúde das adolescentes e mulheres e o período menstrual.

Art. 5º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a adqui-
rir absorventes íntimos ou coletores menstruais por meio de 
compra, doação ou outras formas, mediante parcerias com a 
iniciativa privada ou organizações não governamentais.

Art. 6º Compete a Secretaria de Políticas Públicas para Mulhe-
res o repasse dos absorventes íntimos e coletores menstruais 
para as Unidades urbanas e rurais que compõe o atendimen-
to a população em situação de vulnerabilidade social como 

CRAS, (Centro de Referência da Assistência Social), CREAS 
(Centro de Referência Especializado da Assistência Social), 
CRAM (Centro de Referência e Atendimento a Mulher Vítima 
de Violência), Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pron-
to Atendimento, Unidades de Atendimento de Urgência e Emer-
gência, Hospitais, Entidades Sociais sem fins lucrativos, Esco-
las Municipais , Colégios Estaduais, Unidades de Abrigamento 
sob gestão Municipal e Unidades Prisionais com população 
carcerária feminina, desde que atendam aos critérios estabele-
cidos neste decreto.
§1º A distribuição dos absorventes íntimos e coletores mens-
truais às pessoas beneficiadas ficará a cargo das instituições 
citadas no caput deste artigo.
§2º O repasse de absorventes íntimos e coletores menstruais 
às instituições se dará mediante controle interno da Secretaria 
de Políticas Públicas Para Mulheres, no se refere a quantidade.

Art. 7º As instituições elencadas no artigo anterior deverão 
manter controle da quantidade entregue a cada beneficiária, 
que deverá ser cadastrada com seus dados pessoais e que se 
enquadre nos requisitos do Art. 2º deste Decreto.
Parágrafo único. Será firmado Termo de Cooperação Técnica 
entre a Secretaria de Políticas Públicas Para as Mulheres e as 
instituições responsáveis pela distribuição de absorventes ínti-
mos e coletores menstruais às pessoas beneficiadas.

Art. 8º A distribuição dos absorventes íntimos e coletores 
menstruais ficará limitada à 48 (quarenta e oito) unidades por 
pessoa, equivalente a 03 (três) pacotes fechados contendo 16 
(dezesseis) unidades cada, ou 1 (um) coletor menstrual, con-
siderando sua validade de 10 (dez) anos, salvo necessidade 
justificada.

Art. 9º  Compete a Secretaria de Políticas Públicas para Mu-
lheres, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência e De-
senvolvimento Social e Secretaria de Educação, promover o 
acesso à informação e educação das pessoas que menstruam, 
visando  instruí-las para que administrem seu período mens-
trual com dignidade e saúde, por meio de oficinas educativas, 
rodas de conversa e distribuição de absorventes íntimos e co-
letores menstruais.

Art. 10. É proibida a venda de absorventes íntimos e coletores 
menstruais pelas pessoas beneficiadas, bem como as unida-
des de atendimento a população em situação de vulnerabili-
dade social, Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto 
Atendimento, Unidades de Atendimento de Urgência e Emer-
gência, Hospitais, Entidades Sociais sem fins lucrativos, Esco-
las Municipais e Colégios Estaduais.

Art. 11. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta 
de dotações consignadas no orçamento da Secretaria de Polí-
ticas Públicas para as Mulheres, o qual será suplementado, se 
necessário.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 20 de setembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 1299/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei.

R E S O L V E

Art. 1º Fica alterado o inciso II da Portaria n.º 1222/2022, pas-
sando a vigorar com a seguinte redação:
II – Joeci Aparecida de Lima, matrícula n.º 187135, lotada na 
Secretaria Municipal de  Finanças.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 08 de setembro de 2022, ficando 
revogadas disposições contrárias.

Guarapuava, 22 de setembro de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1300/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “A”, da Lei Comple-
mentar Municipal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Casamento a servidora Jaque-
line Rodrigues Zanona, matrícula nº 19.529-8, Agente Social 
(a), lotada na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social, no período de 26/09/2022 a 02/10/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos legais a 26 de setembro de 2022.

Guarapuava, 22 de setembro de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIAS
PORTARIA Nº 1279/2022

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 a coordenação da unidade de saúde ESF 
Colibri para o servidor Marcos Aurelio De Lima, matrícula n.º 
13.870-3, a contar de 06 de Setembro de 2022;

Art. 2º Revogar o Art. 3º da Portaria nº 966/2022 e excluir a 
Gratificação por Tempo Integral, com fundamento no § 1º do 
art. 92, da Lei Complementar n.º 120/2020, do servidor Rodrigo 
de Almeida Sottomaior Macedo, Matrícula 17.576-5, a contar 
de 01 de Setembro de 2022.

 Art. 3º Designar a servidora Thaísa de Brito Neitzke, Matrícula 
13.331-0, como Coordenadora da Unidade de Saúde Urgência 
Primavera, a contar de 01 de Setembro de 2022;

Art. 4º Conceder Gratificação de Tutoria, conforme inciso VI 
do Art. 78 da Lei Complementar 120/2020, para os servidores:
I- Maria Theresa Melhem Pellissari, Matrícula 17.601-0, a con-
tar de 08 de Setembro de 2022
II -  Rodrigo de Almeida Sottomaior Macedo, Matrícula 17.576-
5, a contar de 01 de Setembro de 2022.

Art. 5º Excluir a Gratificação por Encargo Especial de Tu-
toria conforme inciso VI do Art. 78 da Lei Complementar n.º 
120/2020 da servidora Taisa Haick Dalla Vecchia Pereira, Ma-
trícula 17.750-4, a contar de 09 de Setembro de 2022;

Art. 6º Excluir a Gratificação de Tempo Integral, conforme § 1º 
do Art. 92 da Lei Complementar 120/2022 da servidora Taisa 
Haick Dalla Vecchia Pereira, Matrícula 17.750-4, a contar de 09 
de Setembro de 2022;

Art. 7º Excluir adicional de periculosidade do servidor Guilher-
me Cassemiro Dias, Matrícula 15.855-0, a contar de 01 de Se-
tembro de 2022;

Art. 8º. Excluir adicional de insalubridade da servidora Dayane 
de Abreu Coutinho, Matrícula 12.271-8, a contar de 01 de Se-
tembro de 2022;

Art. 9. Excluir Gratificação de ESF da servidora Dayane de 
Abreu Coutinho, Matrícula 12.271- 8, a contar de 01 de Setem-
bro de 2022;

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos legais conforme as datas de inclusão e 
exclusão supracitadas.

Guarapuava, 19 de setembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1298/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “b”, da Lei Comple-
mentar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para à servidora Elizabete 
Aparecida da Silva Ramos, Servente de limpeza (a), matrícula 
nº 16.754-1. lotada na Secretaria Municipal de Educação, com-
preendendo o período de 16/09/2022 a 22/09/2022.

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

Guarapuava, 22 de setembro de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATROMONIAL
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FUNDAÇÃO PROTEGER
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO JORDÃO - CRJ
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
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