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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 17 de janeiro de 2023
Veiculação: 17 de janeiro de 2023

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIX Nº 2536

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 172/2022

LEIS

"Dispõe acerca da isenção das taxas de expediente, notada-
mente a taxa de protocolo de qualquer documento ao Municí-
pio, conforme disposto na Lei Municipal n.º 1108/2001, Tabela 
XIII - A, alinea “a”.

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

Art. 1º Ficam isentos da taxa de expediente referente ao pro-
tocolo de documento ao Município, conforme disposto na Lei 
Municipal n.° 1108/2001, Tabela XIII – A, alínea “a”, alterada 
pelo art. 6° da Lei Municipal Complementar n.° 077/2017, os 
quais tenham como interessado (a) Órgão público Municipal, 
Estadual ou Federal, bem como as autarquias, os servidores 
públicos municipais ativos ou inativos, pessoas cadastradas no 
CAD Único e templos de qualquer culto, independente do as-
sunto a ser protocolado.
Parágrafo único. Fica excluída da Lei n° 1.108, de 26 de no-
vembro de 2001, a taxa de expediente referente à protocoliza-
ção de qualquer documento ao Município, prevista na alínea 
“a” da Tabela XIII-A.”

Art. 2º Ficam isentos da taxa de expediente referente a proto-
colo de documento ao Município, conforme disposto no na Lei 
Municipal n.º 1108/2001, Tabela XIII – A, alínea “a”, alterada 
pela Lei Municipal Complementar n.º 077/2017, os protocolos 
referentes aos seguintes assuntos:
I – solicitação de isenção de Imposto Predial e Territorial Urba-
no - IPTU para aposentados, pensionistas, idosos, instituições 
de assistência social e sem fins lucrativo, ficando vedado re-
querimento para terceiros;
II – regularizações fundiária de interesse social;
III – numeração predial precária;
IV – extinção de crédito tributário por pagamento;
V – solicitação de cópia de prontuário médico;
VI – atualização/inconsistência de cadastros;
VII -  defesa de interesses de servidor(a);
VIII – acesso à informação, conforme os critérios da Lei Fede-
ral n.º 12527/2011;
 
Art. 3º Os protocolos especificados nesta lei devem ser forma-
lizados, exclusivamente, no sistema de Protocolo eletrônico, no 
sítio oficial da Prefeitura Municipal de Guarapuava, ou de ma-
neira presencial, no protocolo geral do Município.
Parágrafo Único. Os prontuários médicos dispostos no inciso 
VII do art 2º serão solicitados para fins exclusivamente pesso-
ais, filho(a), cônjuge, ascendentes ou pessoas sob sua respon-
sabilidade, devidamente comprovada, ficando vedada a solici-
tação à terceiros.
 

Art. 4º Os prontuários médicos dispostos no inciso V do art. 2º 
e os documentos estabelecidos no parágrafo único do art. 3º 
desta lei, serão encaminhados ao solicitante, em formato digi-
tal, em extensão “pdf”, no próprio processo aberto no sistema 
de Protocolo eletrônico, no sítio oficial da Prefeitura Municipal 
de Guarapuava.
 
Art. 5º Nas hipóteses de reprodução de documentos físicos, 
deverá ocorrer a cobrança exclusiva do valor necessário ao 
ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados.
“§ 1° Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput 
deste artigo aquele cuja situação econômica não lhe permita 
fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declara-
da nos termos da Lei n° 7.115/1983.
§ 2° O solicitante poderá solicitar a cópia digitalizada do docu-
mento, salvando em arquivo de mídia próprio e estando, deste 
modo, isento das custas.
 § 3° O Município dará ampla divulgação à isenção prevista no 
§ 1°, através de meios físicos e eletrônicos, disponibilizando 
também modelo de declaração de hipossuficiência, conforme 
dispõe a Lei 7.115/1983”.
   
Art. 6º Fica incluído na Lei n° 1.108, de 26 de novembro de 
2001, o art. 301-A, com a seguinte redação:
“Art. 301-A. Ficam isentas do pagamento das taxas de expe-
diente previstas nas alíneas “d” e “e” da Tabela XIII-A.”

Art. 7º Os casos omissos nesta lei poderão ser regulamenta-
dos pelo Chefe do Executivo Municipal, mediante Decreto.
 
Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se disposições em contrário.

Guarapuava, 21 de dezembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETOS

DECRETO Nº 10081/2023
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a servidora Andreia Soares de Oliveira dos 
Santos, do cargo de Assessor A2, matrícula n.º 191183, lotada 
na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento So-
cial, a partir de 13 de janeiro de 2023.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos legais a partir de13 de janeiro de 2023.

Guarapuava, 12 de janeiro de 2023.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 10082/2023
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a servidora Simone Lozeckyi, do cargo de As-
sessor A1, matrícula n.º 191256, lotada na Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvolvimento Social, a partir de 13 de 
janeiro de 2023.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos legais a partir de 13 de janeiro de 2023.

Guarapuava, 12 de janeiro de 2023.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 011/2023
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 Agricultura, para dirigirem veículos 
leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em 
razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilida-
des e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura 
do termo de responsabilidade anexo, com validade até 30 de 
junho de 2023:
I.Amarildo Antonio Freder – Carteira de Habilitação nº 
01007828530;
II.Antonio Itamar Pizzatto – Carteira de Habilitação nº 
0277812982;
III.Dhiully Scheleder de Quadros – Carteira de Habilitação nº 
07447381504;
IV.Elizangela Coradassi – Carteira de Habilitação nº 
02042082905;
V.Emmanuel Delle Sens – Carteira de Habilitação nº 
01913877829;
VI.Hamilton Mello – Carteira de Habilitação nº 00379849509;
VII.Itacir José Vezzaro – Carteira de Habilitação nº 
00671002160;
VIII.José Aurizonas Rocha – Carteira de Habilitação nº 
00402937090; 
IX.Leo Acir Ferri – Carteira de Habilitação nº 04099171157;
X.Leozelia Saidel Pedroso – Carteira de Habilitação nº 
03408750809;
XI.Luciano Werner – Carteira de Habilitação nº 00555829588;
XII.Luiz Carlos Dalla Vecchia – Carteira de Habilitação nº 
03655600577;
XIII.Márcio Luis Lima Moraes – Carteira de Habilitação nº 
02962542842;
XIV.Mauricio Zampronio Affonso – Carteira de Habilitação nº 
01139963066;
XV.Nivian Cristina Roman Ross – Carteira de Habilitação nº 
03337612964
XVI.Patrikk John Martins – Carteira de Habilitação nº 
04164672780; 
XVII.Paulo Daniel Del Mouro Filho – Carteira de Habilitação nº 
04149642275;
XVIII.Paulo Sergio da Luz Portela - Carteira de Habilitação nº 
06577282099;
XIX.Silvane Belem de Oliveira - Carteira de Habilitação nº 
05963292170;
XX.Vilson Vinkler - Carteira de Habilitação nº 02200177030.

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

Guarapuava, 06 de janeiro de 2023.

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 
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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 058/2023
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 o servidor André Lacerda Santos, matrícula 
n.º 177741, carteira de Habilitação n.º 06373511080, lotado 
na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, 
para dirigir veículos leves oficiais do Município de Guarapua-
va, 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 30 de junho de 2023:

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

Guarapuava, 12 de janeiro de 2023.

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 059/2023
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a servidora Laura Maria Iatskiu Vasconcelo- 
Carteira de Habilitação n° 01501993401, lotada na Secretaria 
Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, para dirigir 
veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventual-
mente, em razão da necessidade funcional exigida pelas res-
ponsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante 
assinatura do Termo de Responsabilidade anexo, com validade 
até 30 de junho de 2023;

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

Guarapuava, 16 de janeiro de 2023.

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-
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mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 060/2023
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art nº137, § 3° da Lei Complementar 
nº 120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder antecipação da licença não remunerada 
para tratar de assuntos particulares, concedida pela Portaria 
nº 441/2022, à servidora Valdiceia Gonçalves Scheschovitsch, 
cargo Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 14.944-6, lo-
tada na Secretaria Municipal de Saúde - ESF Planalto, a partir 
de 01 de fevereiro de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo deus efeitos legais em 01 de fevereiro de 2023, 
revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 16 de janeiro de 2023.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 061/2023
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 139, da Lei Complementar Munici-
pal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Acompanhamento de Trata-
mento de Saúde aos servidores.
I.Adriana Zuerzicoski, contrato nº 13.172/5-01, Auxiliar de Saú-
de Bucal, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, compre-
endendo o dia 11/01/2023.
II.Cleonice de Fatima Carraro, contrato nº 19.383/6-01, Agente 
Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o período de 05/01/2023 a 13/01/2023.
III.Edelise Nelin Bauer, contrato nº 19.567/3-01, Cirurgião (ã) 
Dentista, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, compre-
endendo o período de 06/01/2023 a 07/01/2023.
IV.Elizangela Mara da Silva, contrato nº 16.066/0-02, Técnico 
(a) de Controle Interno, lotado (a) no Órgão de Controle Inter-
no, compreendendo o dia 05/01/2023.
V.Genilce de Fatima Olenka, contrato nº 15.857/7-02, Agente 
Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o dia 11/01/2023.
VI.Juliana de Lima, contrato nº 16.512/3-01, Assistente admi-
nistrativo II, lotado (a) na Secretaria Municipal de Políticas Pú-
blicas para Mulheres, compreendendo o dia 09/01/2023.
VII.Maria Candida do Amarante Coutinho, contrato nº 13.655/7-
02, Auxiliar de Enfermagem, lotado (a) na Secretaria Municipal 
de Saúde, compreendendo o dia 06/01/2023.
VIII.Neiva Maria Aparecida Galvão Machado, contrato nº 
15.225/0-01, Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na Se-
cretaria Municipal de Saúde, compreendendo o dia 11/01/2023.

IX.Roselita Wuchryn Martins, contrato nº 8.163/9-01, Fisiotera-
peuta, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo o período de 09/01/2023 a 07/02/2023.

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

Guarapuava, 13 de janeiro de 2023.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 062/2023
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 119, da Lei Complementar Munici-
pal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder prorrogação da licença para Tratamento de 
Saúde aos servidores:
I.Claudia Elisa Stalchmidt Schulze, contrato nº 17.679/6-02 | 
17.679/6-04, Professor (a), lotado (a) na Secretaria Munici-
pal de Educação, compreendendo o período de 04/01/2023 a 
10/01/2023.
II.João Sergio Ferraz, contrato nº 13.200/4-02, Motorista de Ve-
ículos Pesados, lotado (a) na Secretaria-Executiva, compreen-
dendo o período de 21/12/2022 a 22/01/2023.
III.Joselia Wunsch, contrato nº 10.524/4-02, Atendente Social, 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo 
o período de 12/01/2023 a 19/01/2023.
IV.Rosangela da Silva Matoso, contrato nº 10.401/9-01, Aten-
dente Social, lotado (a) na Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social, compreendendo o período de 
06/01/2023 a 06/03/2023.
V.Sirvani Caetano de Lima, contrato nº 17.618/4-02, Agente de 
Combate a Endemias, lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o período de 01/01/2023 a 10/01/2023.

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

Guarapuava, 13 de janeiro de 2023.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 063/2023
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 119, da Lei Complementar Munici-
pal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, aos servi-
dores:
I.Adão da Silva, contrato nº 4.231/5-01, Guardião (ã), lotado (a) 
na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, compreendendo o 
período de 15/12/2022 a 13/01/2023.
II.Angela Maria Nascimento Hortmann, contrato nº 19.538/8-
02, Assistente Social, lotado (a) na Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social, compreendendo o período 
de 17/12/2022 a 13/01/2023.
III.Angelica Borchardt Henn, contrato nº 19.361/5-01, Cirurgião 
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(ã) Dentista, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 12/12/2022 a 25/01/2023.
IV.Cesar Augusto Ribas Vieira, contrato nº 6.874/8-01, Cirur-
gião (ã) Dentista, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 17/12/2022 a 13/01/2023.
V.Patricia Karas, contrato nº 12.391/9-01, Agente Comunitário 
de Saúde, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 06/01/2023 a 12/01/2023.
VI.Reni do Carmo Machado, contrato nº 17.678/8-01, Servente 
de Limpeza, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, 
compreendendo o período de 23/12/2022 a 22/03/2023.
VII.Rita de Cassia Ribeiro Penha Arruda, contrato nº 14.831/8-
02, Médico (a) Generalista, lotado (a) na Secretaria Munici-
pal de Saúde, compreendendo o período de 05/01/2023 a 
08/01/2023.
VIII.Sandra Aparecida Santos, contrato nº 16.438/0-01, Ser-
vente de Limpeza, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 30/12/2022 a 13/01/2023.
IX.Sebastião Ferreira Bastos, contrato nº 10.959/2-01, Serven-
te de Limpeza, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 28/12/2022 a 31/01/2023.

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

Guarapuava, 13 de janeiro de 2023.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 064/2023
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.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Auxílio-natalidade à servidora:
I.Ana Paula Ribas Badlhuk, contrato nº 17.389/4-01, Professo-
ra, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
II.Bruna Argenta, contrato nº 15.951/4-01, Educadora Infantil, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação.
III.Dulciane Aparecida Nunes, contrato nº 16.177/2-01, Profes-
sora, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Guarapuava, 13 de janeiro de 2023.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 065/2023
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 Munici-
pal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença Maternidade às servidoras:
I.Ana Paula Ribas Badlhuk, contrato nº 17.389/4-01, Profes-
sora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, compreen-
dendo o período de 180 (cento e oitenta) dias, de 29/12/2022 

a 26/06/2023. 
II.Bruna Argenta, contrato nº 15.951/4-01, Educadora Infantil, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, compreenden-
do o período de 180 (cento e oitenta) dias, de 05/01/2023 a 
03/07/2023. 
III.Dulciane Aparecida Nunes, contrato nº 16.177/2-01, Profes-
sora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, compreen-
dendo o período de 180 (cento e oitenta) dias, de 05/01/2023 
a 03/07/2023. 

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

Guarapuava, 13 de janeiro de 2023.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 066/2023
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 Saúde, para dirigir veículos leves ofi-
ciais do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão 
da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e 
atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do ter-
mo de responsabilidade anexo, com validade até 30 de junho 
de 2023:
I -Marinez Boeing Ruaro, Carteira de Habilitação n° 
01114965287;
II -Dayane Daira de Oliveira Marques, Carteira de Habilitação 
nº 04428204405;
III -Edenilda Correa Eurich Gula, Carteira de Habilitação nº 
05940194129; ]
IV -Roseane Aparecida Oliveira de Matos, Carteira de Habilita-
ção nº 06555733055; 
V -Edina de Jesus Lima da Costa, Carteira de Habilitação nº 
06822258660;
VI -Isabelle de Lima , Carteira de Habilitação nº 06097454441;
VII -Ana Claudia da Silva Rocha Costa, Carteira de Habilitação 
nº 04569735302;
VIII -Wanderley Marcos de Oliveira, Carteira de Habilitação nº 
03716091501. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas disposições contrárias. 

Guarapuava, 16 de janeiro de 2023.

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 
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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 067/2023
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a servidora Milane Scarpari, Carteira de Habilitação n.º 043872850251, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
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 22 de março de 2023:

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

Guarapuava, 16 de janeiro de 2023.

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 Bra-
sileiras 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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DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
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CONSÓRCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE
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