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RECURSOS HUMANOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL
Contratante: Município de Guaratuba
Contratado: Anna Sophia Guerra Noris
Prazo: prorroga o prazo contratado por 8 (oito) meses contados da
data da assinatura, nos termos autorizados pela Emenda
Constitucional nº 11, de 13 de junho de 2012, que alterou a Alínea B
do inciso IX do Artigo 98 da Lei Orgânica e pelo Artigo 4º do Decreto
15.833/2012 (com sua redação alterada pelo Decreto 16.072/2012).
Função: Enfermeiro
Mantidas todas as demais cláusulas do contrato originário.
Guaratuba, 25 de janeiro de 2021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL
Contratante: Município de Guaratuba
Contratado: Josiane Pereira
Prazo: prorroga o prazo contratado por 8 (oito) meses contados da
data da assinatura, nos termos autorizados pela Emenda
Constitucional nº 11, de 13 de junho de 2012, que alterou a Alínea B
do inciso IX do Artigo 98 da Lei Orgânica e pelo Artigo 4º do Decreto
15.833/2012 (com sua redação alterada pelo Decreto 16.072/2012).
Função: Agente Comunitário de Saúde
Mantidas todas as demais cláusulas do contrato originário.
Guaratuba, 25 de janeiro de 2021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL
Contratante: Município de Guaratuba
Contratado: Sonia de Campos Costa
Prazo: prorroga o prazo contratado por 8 (oito) meses contados da
data da assinatura, nos termos autorizados pela Emenda
Constitucional nº 11, de 13 de junho de 2012, que alterou a Alínea B
do inciso IX do Artigo 98 da Lei Orgânica e pelo Artigo 4º do Decreto
15.833/2012 (com sua redação alterada pelo Decreto 16.072/2012).
Função: Agente Comunitário de Saúde
Mantidas todas as demais cláusulas do contrato originário.
Guaratuba, 25 de janeiro de 2021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
Contratante: Município de Guaratuba
Contratado: Rosane Senter
Prazo: prorroga o prazo contratado por mais 8 (oito) meses contados
da data da assinatura, nos termos autorizados pela Emenda
Constitucional nº 11, de 13 de junho de 2012, que alterou a Alínea B
do inciso IX do Artigo 98 da Lei Orgânica e pelo Artigo 4º do Decreto
15.833/2012 (com sua redação alterada pelo Decreto 16.072/2012).
Função: Cozinheiro Hospitalar
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Mantidas todas as demais cláusulas do contrato originário.
Guaratuba, 3 de janeiro de 2021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná
Extrato de Termo Aditivo Contratual
Contratante: Município de Guaratuba
Contratado: Ligia Claudia Temoteo Kruger
Prazo: prorrogado o prazo contratado por 1 (um) ano, nos termos
autorizados pela emenda constitucional nº 11, de 13 de junho de 2012,
que alterou a alínea b do inciso IX do artigo 98 da Lei Orgânica e pelo
artigo 4º do decreto 15.833/2012 (com sua redação alterada pelo
decreto 16.072/2012), tudo conforme autorizou o decreto
22.997/2019.
Função: Professor – Suporte Pedagógico
Mantidas todas as demais cláusulas do contrato originário, vedada
nova prorrogação.
Guaratuba, 6 de janeiro de 2021.
Roberto Justus
Prefeito
Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná
Extrato de Termo Aditivo Contratual
Contratante: Município de Guaratuba
Contratado: Bruna Natalia Schneider
Prazo: prorrogado o prazo contratado por 1 (um) ano, nos termos
autorizados pela emenda constitucional nº 11, de 13 de junho de 2012,
que alterou a alínea b do inciso IX do artigo 98 da Lei Orgânica e pelo
artigo 4º do decreto 15.833/2012 (com sua redação alterada pelo
decreto 16.072/2012), tudo conforme autorizou o decreto
22.997/2019.
Função: Professor – Suporte Pedagógico
Mantidas todas as demais cláusulas do contrato originário, vedada
nova prorrogação.
Guaratuba, 20 de janeiro de 2021.
Roberto Justus
Prefeito
Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná
Extrato de Termo Aditivo Contratual
Contratante: Município de Guaratuba
Contratado: Silvana Maciel da Silva
Prazo: prorrogado o prazo contratado por 1 (um) ano, nos termos
autorizados pela emenda constitucional nº 11, de 13 de junho de 2012,
que alterou a alínea b do inciso IX do artigo 98 da Lei Orgânica e pelo
artigo 4º do decreto 15.833/2012 (com sua redação alterada pelo
decreto 16.072/2012), tudo conforme autorizou o decreto
22.997/2019.
Função: Professor – Suporte Pedagógico
Mantidas todas as demais cláusulas do contrato originário, vedada
nova prorrogação.
Guaratuba, 20 de janeiro de 2021.
Roberto Justus
Prefeito
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Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná
Extrato de Termo Aditivo Contratual
Contratante: Município de Guaratuba
Contratado: Tatiana Hirota Tanaka
Prazo: prorrogado o prazo contratado por 1 (um) ano, nos termos
autorizados pela emenda constitucional nº 11, de 13 de junho de 2012,
que alterou a alínea b do inciso IX do artigo 98 da Lei Orgânica e pelo
artigo 4º do decreto 15.833/2012 (com sua redação alterada pelo
decreto 16.072/2012), tudo conforme autorizou o decreto
22.997/2019.
Função: Nutricionista Escolar
Mantidas todas as demais cláusulas do contrato originário, vedada
nova prorrogação.
Guaratuba, 20 de janeiro de 2021.
Roberto Justus
Prefeito
Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná
Extrato de Termo Aditivo Contratual
Contratante: Município de Guaratuba
Contratado: Kirsten Corinna Weber Silva
Prazo: prorrogado o prazo contratado por 1 (um) ano, nos termos
autorizados pela emenda constitucional nº 11, de 13 de junho de 2012,
que alterou a alínea b do inciso IX do artigo 98 da Lei Orgânica e pelo
artigo 4º do decreto 15.833/2012 (com sua redação alterada pelo
decreto 16.072/2012), tudo conforme autorizou o decreto
22.997/2019.
Função: Nutricionista Escolar
Mantidas todas as demais cláusulas do contrato originário, vedada
nova prorrogação.
Guaratuba, 27 de janeiro de 2021.
Roberto Justus
Prefeito
Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná
Extrato de Termo Aditivo Contratual
Contratante: Município de Guaratuba
Contratado: Juliana de Souza Ferraz
Prazo: prorrogado o prazo contratado por 1 (um) ano, nos termos
autorizados pela emenda constitucional nº 11, de 13 de junho de 2012,
que alterou a alínea b do inciso IX do artigo 98 da Lei Orgânica e pelo
artigo 4º do decreto 15.833/2012 (com sua redação alterada pelo
decreto 16.072/2012), tudo conforme autorizaram os decreto
20.158/2016 e 20.335/2016.
Função: Auxiliar de Educação Infantil
Mantidas todas as demais cláusulas do contrato originário, vedada
nova prorrogação.
Guaratuba, 27 de janeiro de 2021.
Roberto Justus
Prefeito
Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná
Extrato de Termo Aditivo Contratual
Contratante: Município de Guaratuba
Contratado: Anelisa Marcondes Ribeiro de Mello
Prazo: prorrogado o prazo contratado por 1 (um) ano, nos termos
autorizados pela emenda constitucional nº 11, de 13 de junho de 2012,
que alterou a alínea b do inciso IX do artigo 98 da Lei Orgânica e pelo
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artigo 4º do decreto 15.833/2012 (com sua redação alterada pelo
decreto 16.072/2012), tudo conforme autorizaram os decreto
20.158/2016 e 20.335/2016.
Função: Auxiliar de Educação Infantil
Mantidas todas as demais cláusulas do contrato originário, vedada
nova prorrogação.
Guaratuba, 27 de janeiro de 2021.
Roberto Justus
Prefeito
Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná
Extrato de Termo Aditivo Contratual
Contratante: Município de Guaratuba
Contratado: Alexandra Aparecida dos Santos
Prazo: prorrogado o prazo contratado por 1 (um) ano, nos termos
autorizados pela emenda constitucional nº 11, de 13 de junho de 2012,
que alterou a alínea b do inciso IX do artigo 98 da Lei Orgânica e pelo
artigo 4º do decreto 15.833/2012 (com sua redação alterada pelo
decreto 16.072/2012), tudo conforme autorizaram os decreto
20.158/2016 e 20.335/2016.
Função: Auxiliar de Educação Infantil
Mantidas todas as demais cláusulas do contrato originário, vedada
nova prorrogação.
Guaratuba, 27 de janeiro de 2021.
Roberto Justus
Prefeito
Prefeitura Municipal de Guaratuba
Estado do Paraná
Extrato de Termo Aditivo Contratual
Contratante: Município de Guaratuba
Contratado: Lidiane Silva Cordeiro
Prazo: prorrogado o prazo contratado por 1 (um) ano, nos termos
autorizados pela emenda constitucional nº 11, de 13 de junho de 2012,
que alterou a alínea b do inciso IX do artigo 98 da Lei Orgânica e pelo
artigo 4º do decreto 15.833/2012 (com sua redação alterada pelo
decreto 16.072/2012), tudo conforme autorizaram os decreto
20.158/2016 e 20.335/2016.
Função: Auxiliar de Educação Infantil
Mantidas todas as demais cláusulas do contrato originário, vedada
nova prorrogação.
Guaratuba, 27 de janeiro de 2021.
Roberto Justus
Prefeito

DECRETOS
DECRETO Nº 23.697
Data: 25 de janeiro de 2.021.
Súmula: Concede gratificação por Encargos Especiais, no valor de
50% (cinquenta por cento) sobre seu vencimento básico, à servidora
PATRICIA INACIO CUSTODIO ROCHA DA SILVA.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº
1.530/13, artigo 55, inciso II, alínea “g” combinado com o artigo 2º e
inciso XIX, DECRETA:
Art. 1º Fica concedida, gratificação por encargos especiais no valor
de 50% (cinquenta por cento) sobre seu vencimento básico, à
servidora PATRICIA INACIO CUSTODIO ROCHA DA SILVA.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos retroagidos a 1º de janeiro de 2.021, revogando-se disposições
em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 22883/19.
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CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.698
Data: 25 de janeiro de 2.021.
Súmula: Concede gratificação por Encargos Especiais, no valor de
100% (cem por cento) sobre seu vencimento básico, ao servidor
ADRIANO CAVALHEIRO PETROSKI.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº
1.530/13, artigo 55, inciso II, alínea “g” combinado com o artigo 2º e
inciso XIX, DECRETA:
Art. 1º Fica concedida, gratificação por encargos especiais no valor
de 100% (cem por cento) sobre seu vencimento básico, ao servidor
ADRIANO CAVALHEIRO PETROSKI.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos retroagidos a 1º de janeiro de 2.021, revogando-se disposições
em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 22883/19.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.699
Data: 25 de janeiro de 2.021.
Súmula: Revoga, integralmente, os Decretos Municipais que
designaram servidoras para exercerem a função de Secretária Escolar.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista o protocolado sob nº 1481/21,
DECRETA:
Art. 1º Ficam revogadas, integralmente, os Decretos Municipais que
designaram servidores para exercerem a função de Secretária Escolar,
quais sejam:
22.194/18 – Catia Regina Kuntermann
22.195/18 – Eliane Maria da Luz
22.197/18 – Giovana Bonetto Thiesen
22.200/18 – Marcelo Riskalla Pimenta
22.202/18 – Márcia Aparecida Maciel de Souza
22.201/18 – Márcia Aparecida da Silva
22.203/18 – Maria Angelina Polidoro Salvador
22.205/18 – Nádia Maria da Silva
22.206/18 – Silvana Girardi
22.209/18 – Valdilhane Sabotta Zapora
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos retroagidos a 31 de dezembro de 2.020, revogando-se
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.700
Data: 25 de janeiro de 2.021.
Súmula: Concede gratificação por regime de tempo integral, no valor
de 100% (cem por cento) sobre seu vencimento básico, ao servidor
DAGOBERTO DA SILVA.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº
1.530/13, artigo 55, inciso II, alínea “f” combinado com o artigo 2º e
inciso XVIII, e em conformidade com o protocolado sob nº 671/21,
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida, até ulterior deliberação, gratificação por
regime de tempo integral, no valor de 100% (cem por cento) sobre
seu vencimento básico, ao servidor DAGOBERTO DA SILVA,
cedido pela Portaria nº 425/21 CMG.
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Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogando-se disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.701
Data: 25 de janeiro de 2.021.
Súmula: Incorpora ao acervo tempo de serviço ao servidor
EMERSON GRANEMANN.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, e em conformidade com o art. 95, inciso V da
Lei 1.309/08 e o solicitado pelo protocolado sob nº 492/21,
DECRETA:
Art. 1º Fica incorporado, ao acervo de tempo de serviço, ao servidor
EMERSON GRANEMANN, ocupante do cargo de Contador,
matricula funcional nº 63401, o tempo de 2 (dois) anos, 05 (cinco)
meses e 21 (vinte e um) dias, referente ao período trabalhado para o
município: 06/04/2009 a 27/09/11.
Parágrafo Único. O tempo de serviço citado no caput deste artigo
deverá ser utilizado para futura aposentadoria, eventual
disponibilidade e adicional por tempo de serviço, não podendo ser
utilizado para fins de licença especial por não serem vínculos
ininterruptos entre si, igualmente nem em relação ao vínculo atual.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogando-se disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.702
Data: 25 de janeiro de 2.021.
Súmula: Concede gratificação por Encargos Especiais, no valor de
70% (setenta por cento) sobre seu vencimento básico, ao servidor
ALVARO JOSE BEAL.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº
1.530/13, artigo 55, inciso II, alínea “g” combinado com o artigo 2º e
inciso XIX, DECRETA:
Art. 1º Fica concedida, gratificação por encargos especiais no valor
de 70% (setenta por cento) sobre seu vencimento básico, ao servidor
ALVARO JOSE BEAL.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos retroagidos a 18 de janeiro de 2.021, revogando-se disposições
em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.703
Data: 25 de janeiro de 2.021.
Súmula: Concede gratificação por Encargos Especiais, no valor de
70% (setenta por cento) sobre seu vencimento básico, ao servidor
RAFAEL PINHEIRO DE FREITAS.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº
1.530/13, artigo 55, inciso II, alínea “g” combinado com o artigo 2º e
inciso XIX, DECRETA:
Art. 1º Fica concedida, gratificação por encargos especiais no valor
de 70% (setenta por cento) sobre seu vencimento básico, ao servidor
RAFAEL PINHEIRO DE FREITAS.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos retroagidos a 18 de janeiro de 2.021, revogando-se disposições
em contrário em especial o Decreto Municipal nº 23035/19.
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CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.704
Data: 25 de janeiro de 2.021.
Súmula: Concede gratificação por Encargos Especiais, no valor de
100% (cem por cento) sobre seu vencimento básico, a servidora
CLARISSE APARECIDA DA ROCHA ROSARIO.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº
1.530/13, artigo 55, inciso II, alínea “g” combinado com o artigo 2º e
inciso XIX, DECRETA:
Art. 1º Fica concedida, gratificação por encargos especiais no valor
de 100% (cem por cento) sobre seu vencimento básico, a servidora
CLARISSE APARECIDA DA ROCHA ROSARIO.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se disposições
em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.705
Data: 25 de janeiro de 2.021.
Súmula: Concede gratificação por Encargos Especiais, no valor de
100% (cem por cento) sobre seu vencimento básico, a servidora
MARILÉIA BAPTISTA KRUGER DA LUZ.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº
1.530/13, artigo 55, inciso II, alínea “g” combinado com o artigo 2º e
inciso XIX, DECRETA:
Art. 1º Fica concedida, gratificação por encargos especiais no valor
de 100% (cem por cento) sobre seu vencimento básico, a servidora
MARILÉIA BAPTISTA KRUGER DA LUZ.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se disposições
em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.706
Data: 25 de janeiro de 2.021.
Súmula: Concede aposentadoria por idade a servidora JANDIRA
APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO FERREIRA.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, e em conformidade com o protocolado sob nº
1552/20, DECRETA:
Art. 1º Fica concedida, a partir de 1º de janeiro de 2.021,
aposentadoria por idade a servidora JANDIRA APARECIDA
PEREIRA DO NASCIMENTO FERREIRA, matrícula funcional nº
22261, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada no
quadro geral do Executivo Municipal de Guaratuba, com proventos
mensais de R$ 1.344,58 (hum mil, trezentos e quarenta e quatro reais
e cinquenta e oito centavos) e anual R$ 16.134,96 (dezesseis mil,
cento e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), por previsão
constitucional do art. 201, § 2º, em conformidade com o artigo 40, §
1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal.
Parágrafo Único. Para perfeita consecução do contido neste artigo,
fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, § 5º da Constituição
do Estado do Paraná.
Art. 2º A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação
específica.
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Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.707
Data: 25 de janeiro de 2.021.
Súmula: Concede aposentadoria por idade e tempo de contribuição a
servidora LUCI DE SOUZA SAPORSKI.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, e em conformidade com o protocolado sob nº
15346/20, DECRETA:
Art. 1º Fica concedida, a partir de 1º de janeiro de 2.021,
aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a servidora LUCI
DE SOUZA SAPORSKI, matrícula funcional nº 13501, ocupante do
cargo de Técnico Administrativo, lotada no quadro geral do
Executivo Municipal de Guaratuba, com proventos mensais de R$
3.100,46 (três mil, cem reais e quarenta e seis centavos) e anual R$
37.205,52 (trinta e sete mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e dois
centavos), em conformidade com o artigo 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003.
Parágrafo Único. Para perfeita consecução do contido neste artigo,
fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, § 5º da Constituição
do Estado do Paraná.
Art. 2º A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação
específica.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.708
Data: 25 de janeiro de 2.021.
Súmula: Concede aposentadoria por idade a servidora MARIA
BERNARDINA DE SOUZA KLENKE.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, e em conformidade com o protocolado sob nº
44855/19, DECRETA:
Art. 1º Fica concedida, a partir de 1º de janeiro de 2.021,
aposentadoria por idade a servidora MARIA BERNARDINA DE
SOUZA KLENKE, matrícula funcional nº 24071, ocupante do cargo
de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada no quadro geral do Executivo
Municipal de Guaratuba, com proventos mensais de R$ 1.100,00
(hum mil e cem reais) e anual R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos
reais), por previsão constitucional do art. 201, § 2º, em conformidade
com o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal.
Parágrafo Único. Para perfeita consecução do contido neste artigo,
fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, § 5º da Constituição
do Estado do Paraná.
Art. 2º A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação
específica.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
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DECRETO Nº 23.709
Data: 25 de janeiro de 2.021.
Súmula: Concede aposentadoria por idade e tempo de contribuição a
servidora OSMARINA BERNARDES GALDINO ALVES.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, e em conformidade com o protocolado sob nº
42120/19, DECRETA:
Art. 1º Fica concedida, a partir de 1º de janeiro de 2.021,
aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, a
servidora OSMARINA BERNARDES GALDINO ALVES,
matrícula funcional nº 18311, ocupante do cargo de Auxiliar
Administrativo I, lotada no quadro geral do Executivo Municipal de
Guaratuba, com proventos mensais de R$ 3.490,61 (três mil,
quatrocentos e noventa reais e sessenta e um centavos) e anual R$
41.887,32 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta
e dois centavos), em conformidade com o artigo 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005.
Parágrafo Único. Para perfeita consecução do contido neste artigo,
fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, § 5º da Constituição
do Estado do Paraná.
Art. 2º A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação
específica.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.710
Data: 25 de janeiro de 2.021.
Súmula: Concede pensão vitalícia a Ivone Costi Vichinheski.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, e em conformidade com o protocolado sob nº
104/21, DECRETA:
Art. 1º Fica concedida a pensão vitalícia a Sra Ivone Costi
Vichinheski, cônjuge beneficiária de Nilson Vichinheski, beneficiário
da Previdência Municipal de Guaratuba/PR, falecido em 29 de
dezembro de 2.020, recebendo esta 100% (cem por cento) dos
proventos do servidor falecido, no total mensal de R$ 3.050,67 (três
mil, cinquenta reais e sessenta e sete centavos) e anual de R$
26.602,44 (vinte e seis mil, seiscentos e dois reais e quarenta e quatro
centavos), em conformidade com o artigo 40 da Constituição Federal
e 43 e ss. da Lei Municipal nº 1383/09.
Parágrafo Único. Para perfeita consecução do contido neste artigo,
fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, § 5º da Constituição
do Estado do Paraná.
Art. 2º A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação
específica.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.711
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Revoga, parcialmente o Decreto Municipal nº 23.687/21.
O Prefeito do Municipio de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista a Lei Municipal nº 1.690/17,
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado, parcialmente, o Decreto Municipal nº
23.687/21 no que concerne na nomeação de Rômulo Ferreira dos
Passos de Brito, RG nº 10.761.322-6 e CPF nº 071.426.639-60.
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Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e
seus efeitos retroagidos a 22 de janeiro de 2.021, revogando
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.712
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Revoga, parcialmente o Decreto Municipal nº 23.673/21.
O Prefeito do Municipio de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista a Lei Municipal nº 1.690/17,
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado, parcialmente, o Decreto Municipal nº
23.673/21 no que concerne na data dos efeitos da nomeação de Mário
Rogerio Batista Prestes, RG nº 4.017.204/PR e CPF/MF nº
007.169.809-40, sendo seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de
2.021.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.713
Data: 25 de janeiro de 2.021.
Súmula: Concede gratificação por Encargos Especiais, no valor de
75% (setenta e cinco por cento) sobre seu vencimento básico, à
servidora MARICEL AUER.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº
1.530/13, artigo 55, inciso II, alínea “g” combinado com o artigo 2º e
inciso XIX, e tendo em vista o protocolado sob nº 983/21,
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida, gratificação por encargos especiais no valor
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre seu vencimento básico, à
servidora MARICEL AUER.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos retroagidos a 1º de janeiro de 2.021, revogando-se disposições
em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 21180/17.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.714
Data: 26 de janeiro de 2.021.
Súmula: Concede gratificação por Encargos Especiais, à servidores
lotados na Secretária Municipal da Educação.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº
1.530/13, artigo 55, inciso II, alínea “g” combinado com o artigo 2º e
inciso XIX, e tendo em vista o protocolado sob nº 983/21,
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida, gratificação por encargos especiais aos
servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal da
Educação, conforme segue:
Ademir Batista Caetano Junior:
100% (cem por cento) sobre seu vencimento base;
Karine Cordeiro da Silva:
45% (quarenta e cinco por cento) sobre seu vencimento base;
Jandira Silva D´Oliveira:
70% (setenta por cento) sobre seu vencimento base 1º padrão.
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Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se disposições
em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.715
Data: 27 de janeiro de 2.021.
Súmula: Exonera, a pedido, Mario Edson Pereira Fischer da Silva, do
cargo de Secretário Municipal da Infraestrutura e Obras.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado, a pedido, Mario Edson Pereira Fischer da
Silva, do cargo de Secretário Municipal da Infraestrutura e Obras do
Município.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2.021, revogando-se disposições
em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 27 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.716
Data: 27 de janeiro de 2.021.
Súmula: Altera composição do Conselho Administrativo do
Guaraprev.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a composição do Conselho Administrativo do
Guaraprev, para os seguintes membros:
I – Indicação do Poder Executivo Municipal:
Rui Jacubovski
Andre Luiz Gonçalves
II – Indicação do Poder Legislativo Municipal:
Maria da Silva Batista
Ademir da Silva
III – Indicação para representante dos funcionários ativos:
Tania Malinoski Bartolome
Jean Carlo Lukavy
IV – Indicação para representante dos segurados inativos:
Josuel Gouveia
Andreia Dóris Serafim
Parágrafo Único. Fica indicado como presidente do Conselho
Administrativo o servidor público Rui Jacubovski.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus
efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se disposições
em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 27 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
DECRETO Nº 23.717
Data: 27 de janeiro de 2.021.
Súmula: Altera composição do Conselho Fiscal do Guaraprev.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a composição do Conselho Fiscal do Guaraprev,
para os seguintes membros:
Angelita Maciel da Silva
Erika Karolinne de Assis
Emerson Cesar Machado
Eduardo Schneider Neto
Graziele Eurich
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Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus
efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se disposições
em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 27 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito

PORTARIAS
PORTARIA Nº 12.722
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora ALESSANDRA DE MIRANDA
BRAGA para exercer a função de Coordenadora Pedagógica,
concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II e
art. 74, da Lei Municipal nº 1.309/08, tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 780/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora ALESSANDRA DE MIRANDA
BRAGA, Professora Docente, detentora de 1 padrão, para exercer a
função de Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental na
Secretaria Municipal da Educação.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70% (setenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
coordenadora pedagógica, enquanto perdurar sua designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.723
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora FLAVIANE HUPALO DE JESUS
PACHECO para exercer a função de Coordenadora Geral de
Estrutura e Documentação Escolar, Projetos e Livro de Registro de
Classe Online Municipal (LRCOM), concedendo-lhe remuneração
prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 55, inciso II
alínea “g” e artigo 2º, inciso XIX, da Lei Municipal nº 1.530/13, tendo
em vista o contido no protocolo administrativo sob nº 1028/21,
RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora FLAVIANE HUPALO DE JESUS
PACHECO para exercer a função de Coordenadora Geral de
Estrutura e Documentação Escolar, Projetos e Livro de Registro de
Classe Online Municipal (LRCOM), junto à Secretária Municipal da
Educação.
Parágrafo Único. Fica-lhe concedida gratificação no valor de 100%
(cem por cento) sobre seu vencimento, enquanto perdurar sua
designação.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
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PORTARIA Nº 12.724
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Revoga, integralmente, as Portarias Municipais que
designaram servidoras para exercerem a função de Secretária Escolar.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista o protocolado sob nº
1481/21,RESOLVE:
Art. 1º Ficam revogadas, integralmente, as Portarias Municipais que
designaram servidores para exercerem a função de Secretária Escolar,
quais sejam:
12.241/20 – Carla Renata da Silva
11.114/18 – Flaviane Hupalo de Jesus
12.160/20 – Jandira Silva D`Oliveira
12.029/20 – Kamila Cristina de Souza de Oliveira
12.223/20 – Karine Cordeiro da Silva
12.030/20 – Naymaira Rubia de Souza
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 31 de dezembro de 2.020, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.725
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Concede Licença sem vencimentos ao servidor JUAREZ
SERAFIM TEMOTEO.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal Nº
777/97 em seu artigo 145, e tendo em vista a solicitação contida no
protocolado sob nº 98/21, RESOLVE:
Art.1º Conceder, a pedido, Licença sem Vencimentos ao servidor
JUAREZ SERAFIM TEMOTEO, ocupante do cargo de Operário,
matrícula funcional nº 47341, para tratar de assuntos particulares pelo
período de 4 (quatro) anos.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e seus
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, revogando-se as disposições
em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.726
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Autoriza a redução temporária de carga horária da servidora
Patrícia Correa Chaves, para estudos, com redução proporcional de
remuneração.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal Nº
777/97 em seu artigo 158, e tendo em vista a solicitação contida no
protocolado sob nº 17482/20, RESOLVE:
Art.1º Conceder, pelo prazo de um ano, à servidora Patrícia Correa
Chaves, ocupante do cargo de Supervisora de Serviços Urbanos,
matrícula funcional nº 18131, redução temporária de carga horária,
passando a exercê-la com 48 horas mensais, sendo 12 semanais, com
redução proporcional de remuneração, para a finalidade de estudos,
como autoriza o Estatuto do servidor Público do Município.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e seus
efeitos a partir de 10 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições
em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
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Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.727
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora ADELE GIOVANA SILVEIRA para
exercer a função de Coordenadora do Setor Pedagógico do Centro
Municipal de Avaliação e Atendimento Educacional Especializado
(CMAE), concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora ADELE GIOVANA SILVEIRA
para exercer a função de Coordenadora do Setor Pedagógico do
Centro Municipal de Avaliação e Atendimento Educacional
Especializado (CMAE), junto à Secretária Municipal da Educação.
Parágrafo Único. Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70%
(setenta por cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, enquanto
perdurar sua designação.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.728
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora DIOCLÉIA CASSIA SOBANSKI para
exercer a função de Coordenadora do Setor Pedagógico no Centro
Municipal de Avaliação e Atendimento Educacional Especializado
(CMAE), concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora DIOCLÉIA CASSIA SOBANSKI
IRA para exercer a função de Coordenadora no Setor Pedagógico do
Centro Municipal de Avaliação e Atendimento Educacional
Especializado (CMAE), junto à Secretária Municipal da Educação.
Parágrafo Único. Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70%
(setenta por cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, enquanto
perdurar sua designação.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.729
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora ISABEL CRISTINA SILVEIRA
JAMMAL GUIDINI para exercer a função de Coordenadora no Setor
Pedagógico no Centro Municipal de Avaliação e Atendimento
Educacional Especializado (CMAE), concedendo-lhe remuneração
prevista em lei.
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O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora ISABEL CRISTINA SILVEIRA
JAMMAL GUIDINI para exercer a função de Coordenadora no Setor
Pedagógico do Centro Municipal de Avaliação e Atendimento
Educacional Especializado (CMAE), junto à Secretária Municipal da
Educação.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70% (setenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
coordenadora pedagógica, enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professora docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.730
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora ADRIANA DA SILVA MACHADO
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da Secretária de
Educação, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora ADRIANA DA SILVA
MACHADO para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da
Secretária de Educação.
Parágrafo Único. Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70%
(setenta por cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, enquanto
perdurar sua designação.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.731
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora ALESSANDRA DE MIRANDA
BRAGA para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da
Secretária de Educação, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora ALESSANDRA DE MIRANDA
BRAGA para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da
Secretária de Educação.
Parágrafo Único. Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70%
(setenta por cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, enquanto
perdurar sua designação.
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Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.732
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora CARINA ZWIERZ para exercer a
função de Coordenadora Pedagógica da Secretária de Educação,
concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora CARINA ZWIERZ para exercer a
função de Coordenadora Pedagógica da Secretária de Educação.
Parágrafo Único. Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70%
(setenta por cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, enquanto
perdurar sua designação.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.733
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa o servidor CIDOMAR SEBASTIAO ROSA
BARCELLOS para exercer a função de Coordenador Pedagógico da
Secretaria Municipal da Educação, concedendo-lhe remuneração
prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designado o servidor CIDOMAR SEBASTIAO ROSA
BARCELLOS para exercer a função Coordenador Pedagógico da
Secretaria Municipal da Educação.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70% (setenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
coordenadora pedagógica, enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentor de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
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PORTARIA Nº 12.734
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora DANIELA GONÇALVES para exercer
a função de Coordenadora Pedagógica da Secretária de Educação,
concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora DANIELA GONÇALVES para
exercer a função de Coordenadora Pedagógica da Secretária de
Educação.
Parágrafo Único. Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70%
(setenta por cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, enquanto
perdurar sua designação.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.735
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora DIRLENE DO ROCIO CUNHA para
exercer a função de Coordenadora Pedagógica da Secretária de
Educação, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora DIRLENE DO ROCIO CUNHA
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da Secretária de
Educação.
Parágrafo Único. Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70%
(setenta por cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, enquanto
perdurar sua designação.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.736
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora EDNA LUIZA RIBEIRO LANÇONI
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da Secretária de
Educação, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora EDNA LUIZA RIBEIRO
LANÇONI para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da
Secretária de Educação.
Parágrafo Único. Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70%
(setenta por cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, enquanto
perdurar sua designação.
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Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.737
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora FABIANA DAL´LIN para exercer a
função de Coordenadora Pedagógica da Secretária de Educação,
concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora FABIANA DAL´LIN para exercer
a função de Coordenadora Pedagógica da Secretária de Educação.
Parágrafo Único. Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70%
(setenta por cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, enquanto
perdurar sua designação.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.738
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora MARIA APARECIDA VEIGA para
exercer a função de Coordenadora Pedagógica da Secretária de
Educação, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora MARIA APARECIDA VEIGA
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da Secretária de
Educação.
Parágrafo Único. Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70%
(setenta por cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, enquanto
perdurar sua designação.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.739
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora MARIA IVETE GOMES DA SILVA
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da Secretaria
Municipal da Educação, concedendo-lhe remuneração prevista em
lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
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art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora MARIA IVETE GOMES DA
SILVA para exercer a função Coordenadora Pedagógica da Secretaria
Municipal da Educação.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70% (setenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
coordenadora pedagógica, enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.740
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora NEFERTI MAGALHÃES MUNHOZ
DE OLIVEIRA para exercer a função de Coordenadora Pedagógica
da Secretaria Municipal da Educação, concedendo-lhe remuneração
prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora NEFERTI MAGALHÃES
MUNHOZ DE OLIVEIRA, para exercer a função Coordenadora
Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70% (setenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
coordenadora pedagógica, enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.741
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora NOELIA LIMA D´EÇA SOBRINHA
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da Secretária de
Educação, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora NOELIA LIMA D´EÇA
SOBRINHA para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da
Secretária de Educação.
Parágrafo Único. Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70%
(setenta por cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, enquanto
perdurar sua designação.
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Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.742
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora OLGA MARGARIDA para exercer a
função de Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal da
Educação, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora OLGA MARGARIDA, para
exercer a função Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal
da Educação.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70% (setenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
coordenadora pedagógica, enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.743
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora VALERIA CARVALHO TEIXEIRA
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da Secretaria
Municipal da Educação, concedendo-lhe remuneração prevista em
lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora VALERIA CARVALHO
TEIXEIRA, para exercer a função Coordenadora Pedagógica da
Secretaria Municipal da Educação.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70% (setenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
coordenadora pedagógica, enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
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PORTARIA Nº 12.744
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora VANDERLI NOGUEIRA DE MOURA
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da Secretária de
Educação, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora VANDERLI NOGUEIRA DE
MOURA para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da
Secretária de Educação.
Parágrafo Único. Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70%
(setenta por cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, enquanto
perdurar sua designação.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.745
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora VANIA LUCIA BONETTO MERKLE
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da Secretária de
Educação, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 72, inciso II,
art. 74, § Único da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora VANIA LUCIA BONETTO
MERKLE para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da
Secretária de Educação.
Parágrafo Único. Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70%
(setenta por cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, enquanto
perdurar sua designação.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.746
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora ANA MARIA MACHADO TERLESKI
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica junto ao CMEI
Silmara Faria de Souza, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70 e. 72, inciso
II, art. 75, alínea “b” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora ANA MARIA MACHADO
TERLESKI para exercer a função de Coordenadora Pedagógica junto
ao CMEI Silmara Faria de Souza.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
coordenadora pedagógica, enquanto perdurar a designação.
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Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.747
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora FRANCIELLE LETICIA DOS
SANTOS para exercer a função de Coordenadora Pedagógica junto
ao CMEI Raio de Sol, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70 e. 72, inciso
II, art. 75, alínea “b” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora FRANCIELLE LETICIA DOS
SANTOS para exercer a função de Coordenadora Pedagógica junto
ao CMEI Raio de Sol.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 55% (cinquenta e
cinco por cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função
de coordenadora pedagógica, enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.748
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora INDIANARA LEANDRO STEFFEN
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica junto ao CMEI
Pingo de Gente, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70 e. 72, inciso
II, art. 75, alínea “b” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora INDIANARA LEANDRO
STEFFEN para exercer a função de Coordenadora Pedagógica junto
ao CMEI Pingo de Gente.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 55% (cinquenta e
cinco por cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função
de coordenadora pedagógica, enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
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PORTARIA Nº 12.749
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora LILIANE GONÇALVES FERREIRA
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica junto ao CMEI
Peixinho Dourado, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70 e. 72, inciso
II, art. 75, alínea “b” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora LILIANE GONÇALVES
FERREIRA para exercer a função de Coordenadora Pedagógica junto
ao CMEI Peixinho Dourado.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, pelo exercício da
função de coordenadora pedagógica, enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.750
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora MARILDA APARECIDA DIAS
VELOZO para exercer a função de Coordenadora Pedagógica junto
ao CMEI Josefa Lopes dos Santos, concedendo-lhe remuneração
prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70 e. 72, inciso
II, art. 75, alínea “b” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora MARILDA APARECIDA DIAS
VELOZO para exercer a função de Coordenadora Pedagógica junto
ao CMEI Josefa Lopes dos Santos.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 55% (cinquenta e
cinco por cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, pelo
exercício da função de coordenadora pedagógica, enquanto perdurar
a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.751
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora PAOLA DA ROSA para exercer a
função de Coordenadora Pedagógica junto ao CMEI Raio de Sol,
concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70 e. 72, inciso
II, art. 75, alínea “b” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora PAOLA DA ROSA para exercer a
função de Coordenadora Pedagógica junto ao CMEI Raio de Sol.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 55% (cinquenta e
cinco por cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função
de coordenadora pedagógica, enquanto perdurar a designação.
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Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS Prefeito
PORTARIA Nº 12.752
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora PATRICIA DA SILVA CRUZ para
exercer a função de Coordenadora Pedagógica junto ao CMEI Pingo
de Gente Extensão, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70 e. 72, inciso
II, art. 75, alínea “b” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora PATRICIA DA SILVA CRUZ para
exercer a função de Coordenadora Pedagógica junto ao CMEI Pingo
de Gente Extensão.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 50% (cinquenta
por cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, pelo exercício da
função de coordenadora pedagógica, enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.753
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora SONIA APARECIDA DE MOURA DE
OLIVEIRA para exercer a função de Coordenadora Pedagógica junto
ao CMEI Mirim, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70 e. 72, inciso
II, art. 75, alínea “b” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora SONIA APARECIDA DE
MOURA DE OLIVEIRA para exercer a função de Coordenadora
Pedagógica junto ao CMEI Mirim.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 55% (cinquenta e
cinco por cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função
de coordenadora pedagógica, enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
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PORTARIA Nº 12.754
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora TANIA MARA NASCIMENTO
PEREZ para exercer a função de Coordenadora Pedagógica junto ao
CMEI Silmara Faria de Souza, concedendo-lhe remuneração prevista
em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70 e. 72, inciso
II, art. 75, alínea “b” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o
contido no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora TANIA MARA NASCIMENTO
PEREZ para exercer a função de Coordenadora Pedagógica junto ao
CMEI Silmara Faria de Souza.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
coordenadora pedagógica, enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.755
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora CLAUDETE APARECIDA SILVA DE
MORAIS para exercer a função de Diretora junto ao CMEI Peixinho
Dourado, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70 e 73, alínea
“c” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora CLAUDETE APARECIDA
SILVA DE MORAIS para exercer a função de Diretora junto ao
CMEI Peixinho Dourado.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70% (setenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Diretora em Unidade Educacional Porte III, enquanto perdurar a
designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.756
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora LUANA CRISTINA ALVES para
exercer a função de Diretora junto ao CMEI Pingo de Gente Extensão,
concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 73, alínea “c”
da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no protocolo
administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
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Art. 1º Fica designada a servidora LUANA CRISTINA ALVES para
exercer a função de Diretora junto ao CMEI Pingo de Gente Extensão.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, pelo exercício da
função de Diretora em Unidade Educacional Porte II, enquanto
perdurar a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.757
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora MARIA IZABEL DA SILVA para
exercer a função de Diretora junto ao CMEI Raio de Sol, concedendolhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70 e 73, alínea
“c” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora MARIA IZABEL DA SILVA para
exercer a função de Diretora junto ao CMEI Raio de Sol.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Diretora em Unidade Educacional Porte II, enquanto perdurar a
designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.758
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora MICHELE DE SOUZA PINTO para
exercer a função de Diretora junto ao CMEI Mirim, concedendo-lhe
remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70 e 73, alínea
“c” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora MICHELE DE SOUZA PINTO
para exercer a função de Diretora junto ao CMEI Mirim.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Diretora em Unidade Educacional Porte II, enquanto perdurar a
designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
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ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.759
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora SILMARA CRISTINE TEMOTEO
TRAVASSOS para exercer a função de Diretora junto ao CMEI
Silmara Faria de Souza, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70 e 73, alínea
“c” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora SILMARA CRISTINE TEMOTEO
TRAVASSOS para exercer a função de Diretora junto ao CMEI
Silmara Faria de Souza.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 70% (setenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Diretora em Unidade Educacional Porte III, enquanto perdurar a
designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.760
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora SORAYA CRISTINA DO VALLE para
exercer a função de Diretora junto ao CMEI Josefa Lopes dos Santos,
concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 73, alínea “c”
da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no protocolo
administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora SORAYA CRISTINA DO VALLE
para exercer a função de Diretora junto ao CMEI Josefa Lopes dos
Santos.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, pelo exercício da
função de Diretora em Unidade Educacional Porte II, enquanto
perdurar a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.761
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora SHIRLEI BORBA para exercer a
função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal Juraci
Luiza Pereira Correa, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 75, alínea “ c”
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da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no protocolo
administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora SHIRLEI BORBA para exercer a
função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal Juraci
Luiza Pereira Correa..
Parágrafo Único. Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60%
(sessenta por cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão,
enquanto perdurar sua designação.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.762
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora TAINARA EUNICE SMECK
MACHADO para exercer a função de Coordenadora Pedagógica do
EJA na Escola Municipal Profª Olga Silveira, concedendo-lhe
remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70 e 75, alínea
“c” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora TAINARA EUNICE SMECK
MACHADO para exercer a função de Coordenadora Pedagógica do
EJA na Escola Municipal Profª Olga Silveira.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Coordenadora Pedagógica em Unidade Educacional Porte III,
enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.763
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora VANESSA FACCIN para exercer a
função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal Profª Olga
Silveira, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 72 e 75,
alínea “c” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora VANESSA FACCIN para exercer
a função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal Profª
Olga Silveira.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Coordenadora Pedagógica em Unidade Educacional Porte III,
enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
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Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.764
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora VANIA GUEREZ SAVI para exercer a
função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal Drº de
Plácido e Silva, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 75, alínea “c”
da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no protocolo
administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora VANIA GUEREZ SAVI para
exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal
Drº de Plácido e Silva.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, pelo exercício da
função de Coordenadora em Unidade Educacional Porte III, enquanto
perdurar a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.765
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora VERA LUCIA GIOMBELI GARCIA
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola
Municipal João Gualberto da Silva, concedendo-lhe remuneração
prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 75, alínea “c”
da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no protocolo
administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora VERA LUCIA GIOMBELI
GARCIA para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na
Escola Municipal João Gualberto da Silva.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, pelo exercício da
função de Coordenadora em Unidade Educacional Porte III, enquanto
perdurar a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
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PORTARIA Nº 12.766
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora FRANCIANE HUERGO FILARDO
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola
Municipal Drº de Plácido e Silva, concedendo-lhe remuneração
prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 75, alínea “c”
da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no protocolo
administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora FRANCIANE HUERGO
FILARDO para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na
Escola Municipal Drº de Plácido e Silva.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, pelo exercício da
função de Coordenadora em Unidade Educacional Porte III, enquanto
perdurar a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.767
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora HELOISA KNIAZEWSKI DA SILVA
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola
Municipal Vereador Heinz Wittitz, concedendo-lhe remuneração
prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 75, alínea “c”
da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no protocolo
administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora HELOISA KNIAZEWSKI DA
SILVA para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola
Municipal Vereador Heinz Wittitz.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, pelo exercício da
função de Coordenadora em Unidade Educacional Porte III, enquanto
perdurar a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.768
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora JULIANE ALVES DA SILVA para
exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal
Gov. Moises Lupion, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 75, alínea “c”
da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no protocolo
administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora JULIANE ALVES DA SILVA
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola
Municipal Gov. Moises Lupion.
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Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, pelo exercício da
função de Coordenadora em Unidade Educacional Porte III, enquanto
perdurar a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.769
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora LILIANE CRISTINA DA SILVA para
exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal
Gov. Moises Lupion, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 75, alínea “c”
da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no protocolo
administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora LILIANE CRISTINA DA SILVA
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola
Municipal Gov. Moises Lupion.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base do 1º padrão, pelo exercício da
função de Coordenadora em Unidade Educacional Porte III, enquanto
perdurar a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.770
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora MARIANA BUENO ROCHA
GONÇALVES para exercer a função de Coordenadora Pedagógica
na Escola Municipal Juraci Luiza Pereira Correa, concedendo-lhe
remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 72 e 75,
alínea “c” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora MARIANA BUENO ROCHA
GONÇALVES para exercer a função de Coordenadora Pedagógica
na Escola Municipal Juraci Luiza Pereira Correa.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Coordenadora Pedagógica em Unidade Educacional Porte III,
enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
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Prefeito
PORTARIA Nº 12.771
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora ADRIELE SOUZA SANTOS para
exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal
Máximo Jamur, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 72 e 75,
alínea “a” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora ADRIELE SOUZA SANTOS para
exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal
Máximo Jamur.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 50% (cinquenta
por cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Coordenadora Pedagógica em Unidade Educacional Porte I, enquanto
perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.772
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora ANA PAULA JABOUR LOPES DIAS
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola
Municipal Profª Olga Silveira, concedendo-lhe remuneração prevista
em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 72 e 75,
alínea “c” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora ANA PAULA JABOUR LOPES
DIAS para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola
Municipal Profª Olga Silveira.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Coordenadora Pedagógica em Unidade Educacional Porte III,
enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
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PORTARIA Nº 12.773
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora ANDREIA GRANDIZOLLI para
exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal
Sebastião Silveira de Souza, concedendo-lhe remuneração prevista
em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 75, alínea “b”
da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no protocolo
administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora ANDREIA GRANDIZOLLI para
exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal
Sebastião Silveira de Souza.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 55% (cinquenta e
cinco por cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função
de Coordenadora Pedagógica em Unidade Educacional Porte II,
enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.774
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora BERNADETE GRESELLE DOS
SANTOS para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na
Escola Municipal Drº de Plácido e Silva, concedendo-lhe
remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 75, alínea “c”
da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no protocolo
administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora BERNADETE GRESELLE DOS
SANTOS para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na
Escola Municipal Drº de Plácido e Silva.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Coordenadora Pedagógica em Unidade Educacional Porte III,
enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.775
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA
SANTANA para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na
Escola Municipal Adolpho Vercesi, concedendo-lhe remuneração
prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 72 e 75,
alínea “c” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora CARLA CRISTINA DE
OLIVEIRA SANTANA para exercer a função de Coordenadora
Pedagógica na Escola Municipal Adolpho Vercesi.
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Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Coordenadora Pedagógica em Unidade Educacional Porte III,
enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.776
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora CINTIA GRAPER para exercer a
função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal Vereador
Heinz Wittitz, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 72 e 75,
alínea “c” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora CINTIA GRAPER para exercer a
função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal Vereador
Heinz Wittitz.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Coordenadora Pedagógica em Unidade Educacional Porte III,
enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.777
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora DANIELA CRISTINA BASSO
CORREA para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na
Escola Municipal Adolpho Vercesi, concedendo-lhe remuneração
prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 72 e 75,
alínea “c” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora DANIELA CRISTINA BASSO
CORREA para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na
Escola Municipal Adolpho Vercesi.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Coordenadora Pedagógica em Unidade Educacional Porte III,
enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
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Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.778
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora DANIELA DE FATIMA MIRANDA
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola
Municipal Joaquim Gabriel de Miranda, concedendo-lhe
remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 75, alínea “b”
da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no protocolo
administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora DANIELA DE FATIMA
MIRANDA para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na
Escola Municipal Joaquim Gabriel de Miranda.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 55% (cinquenta e
cinco por cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função
de Coordenadora Pedagógica em Unidade Educacional Porte II,
enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.779
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora DANIELE CORREA DA SILVA para
exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal
João Gualberto da Silva, concedendo-lhe remuneração prevista em
lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 72 e 75,
alínea “b” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido
no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora DANIELE CORREA DA SILVA
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola
Municipal João Gualberto da Silva.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 55% (cinquenta e
cinco por cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função
de Coordenadora Pedagógica em Unidade Educacional Porte II,
enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
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PORTARIA Nº 12.780
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora ELIANE DE SOUZA PINTO para
exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal
Profª Olga Silveira, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 75, alínea “b”
da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no protocolo
administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora ELIANE DE SOUZA PINTO para
exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal
Profª Olga Silveira.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 55% (cinquenta e
cinco por cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função
de Coordenadora Pedagógica em Unidade Educacional Porte II,
enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.781
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora EVANICE THRONICKE DA ROCHA
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola
Municipal Vereador Heinz Wittitz, concedendo-lhe remuneração
prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 72 e 75,
alínea “b” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido
no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora EVANICE THRONICKE DA
ROCHA para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na
Escola Municipal Vereador Heinz Wittitz.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Coordenadora Pedagógica em Unidade Educacional Porte III,
enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.782
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora SANDRIANE DE OLIVEIRA para
exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal
Adolpho Vercesi, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 72 e 75,
alínea “b” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido
no protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
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Art. 1º Fica designada a servidora SANDRIANE DE OLIVEIRA,
para exercer a função de Coordenadora Pedagógica na Escola
Municipal Adolpho Vercesi.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Coordenadora Pedagógica em Unidade Educacional Porte III,
enquanto perdurar a designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.783
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora ANA LUCIA MODESTO
NASCIMENTO para exercer a função de Diretora na Escola
Municipal Iraci Miranda Kruger, concedendo-lhe remuneração
prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 73, alínea
“b” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora ANA LUCIA MODESTO
NASCIMENTO para exercer a função de Diretora na Escola
Municipal Iraci Miranda Kruger.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 50% (cinquenta
por cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Diretora em Unidade Educacional Porte I, enquanto perdurar a
designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.784
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora ANDRESSA BOEGERSHAUSEN
MIRANDA para exercer a função de Diretora na Escola Rural
Municipal do Caovi, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 73, alínea
“b” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora ANDRESSA BOEGERSHAUSEN
MIRANDA para exercer a função de Diretora na Escola Rural
Municipal do Caovi.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 50% (cinquenta
por cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Diretora em Unidade Educacional Porte I, enquanto perdurar a
designação.
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Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.785
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora ELIANE LOURENÇO PONTES DOS
SANTOS para exercer a função de Diretora na Escola Municipal João
Gualberto da Silva, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 73, alínea “d”
da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no protocolo
administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora ELIANE LOURENÇO PONTES
DOS SANTOS para exercer a função de Diretora na Escola
Municipal João Gualberto da Silva.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 80% (oitenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Diretora Pedagógica em Unidade Educacional Porte IV, enquanto
perdurar a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.786
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora IZADORA CRISTINA CRESTAN DE
MOURA para exercer a função de Diretora na Escola Municipal Dr.
de Plácido e Silva, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 73, alínea “d”
da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no protocolo
administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora IZADORA CRISTINA CRESTAN
DE MOURA, para exercer a função de Diretora na Escola Municipal
Dr. de Plácido e Silva.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 80% (oitenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Diretora Pedagógica em Unidade Educacional Porte IV, enquanto
perdurar a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
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PORTARIA Nº 12.787
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora JOSILEI CONINCH para exercer a
função de Diretora na Escola Municipal Sebastiao Silveira de Souza,
concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 73, alínea
“b” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora JOSILEI CONINCH para exercer
a função de Diretora na Escola Municipal Sebastiao Silveira de
Souza.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Diretora em Unidade Educacional Porte II, enquanto perdurar a
designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.788
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora JURACI SILVA D´OLIVEIRA SILVA
para exercer a função de Diretora na Escola Municipal Profª Olga
Silveira, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 73, alínea “d”
da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no protocolo
administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora JURACI SILVA D´OLIVEIRA
SILVA, para exercer a função de Diretora na Escola Municipal Profª
Olga Silveira.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 90% (noventa por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Diretora Pedagógica em Unidade Educacional Porte V, enquanto
perdurar a designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.789
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora KARYNA BRUNETTI LUCINDA para
exercer a função de Diretora na Escola Municipal Máximo Jamur,
concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 73, alínea
“a” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora KARYNA BRUNETTI LUCINDA
para exercer a função de Diretora na Escola Municipal Máximo
Jamur.
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Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 50% (cinquenta
por cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Diretora em Unidade Educacional Porte I, enquanto perdurar a
designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.790
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora MAIRA TEMOTEO ALVES para
exercer a função de Diretora na Escola Municipal Adolpho Vercesi,
concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 73, alínea
“d” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora MAIRA TEMOTEO ALVES para
exercer a função de Diretora na Escola Municipal Adolpho Vercesi.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 80% (oitenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Diretora em Unidade Educacional Porte IV, enquanto perdurar a
designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.791
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora ROSANA OLOS para exercer a função
de Diretora na Escola Municipal Joaquim Gabriel de Miranda,
concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 73, alínea
“b” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora ROSANA OLOS para exercer a
função de Diretora na Escola Municipal Joaquim Gabriel de Miranda.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 60% (sessenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Diretora em Unidade Educacional Porte IV, enquanto perdurar a
designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
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Prefeito
PORTARIA Nº 12.792
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora ROSANGELA MARIA SIMÃO
VALEZI para exercer a função de Diretora na Escola Municipal
Juraci Luiza Pereira Correa, concedendo-lhe remuneração prevista
em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 73, alínea
“d” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora ROSANGELA MARIA SIMÃO
VALEZI para exercer a função de Diretora na Escola Municipal
Juraci Luiza Pereira Correa.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 80% (oitenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Diretora em Unidade Educacional Porte IV, enquanto perdurar a
designação.
Art. 3º Fica-lhe concedido, também, adicional no valor de 100% (cem
por cento) sobre seu vencimento base, por ser detentora de um único
padrão como professor docente, enquanto perdurar a designação.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.793
Data: 25 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa a servidora SOLANGE TRIUNFO KEHL para
exercer a função de Diretora na Escola Municipal Gov. Moises
Lupion, concedendo-lhe remuneração prevista em lei.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os arts. 70, 73, alínea
“d” da Lei Municipal nº 1309/08, e tendo em vista o contido no
protocolo administrativo sob nº 1595/21, RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a servidora SOLANGE TRIUNFO KEHL
ALEZI para exercer a função de Diretora na Escola Municipal Gov.
Moises Lupion.
Art. 2º Fica-lhe concedida gratificação no valor de 80% (oitenta por
cento) sobre seu vencimento base, pelo exercício da função de
Diretora em Unidade Educacional Porte IV, enquanto perdurar a
designação.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 25 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.794
Data: 26 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa o servidor ADEMIR BATISTA CAETANO
JUNIOR para exercer as funções de Coordenador de Recursos
Humanos da Secretaria Municipal da Educação
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE:
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Art. 1º Designar o servidor ADEMIR BATISTA CAETANO
JUNIOR para exercer as funções de Coordenador de Recursos
Humanos da Secretaria Municipal da Educação.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos a retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 26 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
PORTARIA Nº 12.795
Data: 26 de janeiro de 2.021
Súmula: Designa servidoras para exercerem a função de Secretárias
das Escolas Municipais, Cmeis e CMAE, concedendo-lhes
gratificação por encargos especiais.
O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista a Lei Municipal nº 1530/13,
art. 55, inciso II, alínea “g” e artigo 2º e inciso XIX, RESOLVE:
Art. 1º Ficam designadas para exercerem a função de Secretárias das
Escolas Municipais, Cmeis e CMAE, conforme segue:
Carla Renata da Silva:
Cmei Raio de Sol
Gratificação por encargos especiais 50% (cinquenta por cento);
Christine Crovador da Silva da Cruz:
Cmei Pingo de Gente Extensão
Gratificação por encargos especiais 30% (trinta por cento);
Fabiana do Carmo Savelli:
Cmei Mirim
Gratificação por encargos especiais 30% (trinta por cento)
Maria Catarina Leite de Souza:
Cmei Peixinho Dourado
Gratificação por encargos especiais 35,26% (trinta e cinco virgula
vinte e seis por cento);
Silvana Girardi:
Cmei Silmara Faria de Souza
Gratificação por encargos especiais 25,45% (vinte e cinco virgula
quarenta e cinco por cento);
Valdilhane Sabotta Zapora:
Cmei Josefa Lopes dos Santos
Gratificação por encargos especiais 56,98% (cinquenta e seis virgula
noventa e oito por cento);
Catia Regina Kuntermann:
EM Juraci Luiza Pereira Correa
Gratificação por encargos especiais 59,28% (cinquenta e nove virgula
vinte e oito por cento);
Eliane Correa:
EM Máximo Jamur
Gratificação por encargos especiais 30% (trinta por cento);
Eliane Maria da Luz Velozo:
EM Adolpho Vercesi
Gratificação por encargos especiais 56,69% (cinquenta e seis virgula
sessenta e nove por cento);
Giovana Bonetto Thiesen:
EM Sebastião Silveira de Souza
Gratificação por encargos especiais 41,15 (quarenta e um virgula
quinze por cento);
Ivanise Miranda de Souza:
EM Joaquim Gabriel de Miranda
Gratificação por encargos especiais 50,28% (cinquenta virgula vinte
e oito por cento);
Jocilene Cordeiro de Freitas Sfonka:
EM Iraci Miranda Kruger
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Gratificação por encargos especiais 30% (trinta por cento);
Kamila Cristina de Souza de Oliveira:
EM João Gualberto da Silva
Gratificação por encargos especiais 30% (trinta por cento);
Marcia Aparecida da Silva:
EM Gov. Moises Lupion
Gratificação por encargos especiais 25,45 (vinte e cinco virgula
quarenta e cinco por cento);
Marcia Aparecida Maciel de Souza:
EM de Plácido e Silva
Gratificação por encargos especiais 54,77%, (cinquenta e quatro
virgula setenta e sete por cento);
Maria Angelina Polidora Salvador:
EM Ver. Heinz Wittitz
Gratificação por encargos especiais 37,91 (trinta e sete virgula
noventa e um por cento)
Nadia Maria da Silva:
EM Profª Olga Silveira
Gratificação por encargos especiais 25,95 (vinte e cinco virgula
noventa e cinco por cento).
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos a retroagidos a 4 de janeiro de 2.021, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 26 de janeiro de 2.021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº: 9/2021- PMG.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 67/2020- PMG
Contratante: Município de Guaratuba
CNPJ n°: 76.017.474/0001-08
Endereço: Rua Dr. João Cândido, 380 – Centro – Guaratuba/PR
Contratada:
EMPRESA: INTERPRISE BANDA SHOW LTDA
CNPJ: 04.493.879/0001-01
ENDEREÇO: Rua Bachir Steiman Fayad, 353, Jd Panorama, Ponta
GrossaPR, CEP: 84.060-560, TEL.: (42) 3223-3519/3025-2800, Cel.
(42)
9971-2690/9907-9063,
email:
interprise@bandainterprise.com.br.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A NECESSIDADE
DE FUNCIONAMENTO DAS FEIRAS DE ARTESANATO
DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO 2020/2021.
Vigência: 120 (cento e vinte) dias.
Dotação: As despesas dos produtos tratados nesta ata correrão por
conta das seguintes despesas orçamentárias:
08.001.13.392.0014.2.072.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:
Ite
m

Códig
o

Descrição

Unid
ade

Quan
t.

Valor
Unit. R$

Valor Total
R$

1

49364

LOCAÇÃO
DE
TENDAS
10m X 5m Tendas
Piramidal
com
dimensão
de
10mx5m,
altura
mínima
deve severa
ser 2,60m,
estrutura em
ferro
galvanizado
, sistema de
fixação ao
solo,
cobertura
em
lona
PVC,
vulcanizada
,
impermeáv
el,
anti
chamas,
filtro UV,
anti fungos,
cor branca,
cabo de aço
5/16, para
instalação
de Feira de
Artesão no
Largo Dr.
Bezede –
Praia
do
Brejatuba
(Morro do
Cristo)

UN

8

1.455,88

11.647,08

2

49365

LOCAÇÃO
DE
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LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
1) TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
2) MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
3) EDITAL: Nº. 010/2021
4) O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
RETIRADA E/OU REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DE ABELHAS,
MARIMBONDOS, MAMANGAVAS E VESPEIROS EM VIAS E
ÓRGÃOS PÚBLICOS E EM CASOS EXCEPCIONAIS DO
MUNICÍPIO.
5) VALOR MÁXIMO: R$27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos
reais).
6) RETIRADA DO EDITAL: O Edital e seus anexos estarão
disponíveis no site oficial do Município de Guaratuba, na página
www.portal.guaratuba.pr.gov.br.
7) INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
7.1)TÉRMINO PARA CREDENCIAMENTO: Dia 12 de fevereiro
de 2021, às 08h00min (oito horas).
7.2) TÉRMINO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Dia 12 de fevereiro de 2021,
às 08h30min (oito horas e trinta minutos).
7.3) INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: Dia 12 de fevereiro de
2021, às 09h30min (nove horas e trinta minutos).
8) O Município de Guaratuba utilizará o portal Licitações da Caixa
Econômica Federal (www.licitacoes.caixa.gov.br) para realização
desta licitação, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado
entre as partes.
9)
FORMALIZAÇÃO
DE
CONSULTAS:
E-mail:
licitacao@guaratuba.pr.gov.br
Fone: (41) 3472-8576 / 3472-8787
10) REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília (DF).
Guaratuba, 27 de janeiro 2021.
Patricia I. C. Rocha da Silva
Pregoeira
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- 24 TOTAL:

24.750,00

O Valor deste Contrato é de R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil,
setecentos e cinquenta reais).
Guaratuba, 11 de janeiro de 2021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito
RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 - PMG
O Prefeito de Guaratuba, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO da Dispensa de
Licitação nº 004/2021 – PMG, que prevê aquisição de tendas para
atender a Secretaria da Saúde, em favor da empresa A DE LIMA
LOCAÇÕES DE TENDAS, inscrita no CNPJ nº 07.138.297/000103, no valor global de R$ 9.600,00 (nove mil, seiscentos reais), com
base no Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, de acordo com o parecer jurídico proferido pela
Procuradoria Geral do Município.
Guaratuba, 15 de janeiro de 2021.
ROBERTO JUSTUS
Prefeito

UN

9

727,94

6.551,46

Ref.: Edital de Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020
- PMG
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer
jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:
REVOGAR
O processo licitatório – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020 PMG, que tem como objeto Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de web com transmissão e gravação em
áudio e vídeo, por motivo de conveniência e oportunidade, assim
compreendidos pela superveniente perda do objeto da licitação.
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 27 de janeiro de 2021.
Roberto Justus
Prefeito

EXPEDIENTE
Roberto Cordeiro Justus – Prefeito
Edison Camargo – Vice-Prefeito
Adriana Correa Fontes – Secretária Municipal do Meio Ambiente
Alexandre Polati – Secretário Municipal do Esporte e do Lazer
Cidalgo José Chinasso Filho – Secretário Municipal da Pesca e da
Agricultura
Denise Lopes Silva Gouveia – Secretária Municipal da Administração

Donato Focaccia – Secretário Municipal da Habitação
Fernanda Estela Monteiro – Secretária Municipal da Educação
Claudio Luiz Dal Col - Secretário do Urbanismo
Gabriel Modesto de Oliveira - Secretário da Saúde
Jacson José Braga - Secretário da Segurança Pública
Laoclarck Odonizetti Miotto – Secretário Municipal das Finanças e
Planejamento
Lourdes Monteiro – Secretária Municipal do Bem Estar e da
Promoção Social
Marcelo Bom dos Santos – Procurador Fiscal
Maria do Rocio Braga Bevervanso – Secretária Municipal da Cultura
e do Turismo
Mario Edson Pereira Fischer Da Silva – Secretário Municipal da
Infraestrutura e das Obras

Paulo Zanoni Pinna – Secretário Especial das Demandas da
Área Rural
Ricardo Bianco Godoy – Procurador Geral
Prefeitura Municipal de Guaratuba
Rua Dr. João Cândido, 380 - Centro
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