
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 

 
PORTARIA Nº 3.100 

 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 17.465/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor ALCIDES DA SILVA, 
Operador de Máquina, matrícula nº 4812-2, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera municipal, 
no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº 3.101 

 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 16.808/2020, 
 
RESOLVE: 
  
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor ALDECI DA SILVA 
ALEXANDRE, Guarda Civil Municipal, matricula nº 8.552-2, para fins de concorrer a mandato eletivo na 
esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 3.102 



 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 14.385/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor ALEKESANDRO 
ALVES, Agente Operacional, matricula nº 8.400-2, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera 
municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 

Portaria Nº 3.103 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 18.124/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora ANDREA ELIAS DE 
PAULA SOUZA, Professor, matricula nº 7.622-3, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera 
municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.104 



 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 16.954/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor ANTONIO CARLOS 
VEIGA PEREIRA, Agente Operacional, matricula nº 2.174-1, para fins de concorrer a mandato eletivo 
na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.105 
  

"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 17.527/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor ARAMIS SOARES 
DO NASCIMENTO JÚNIOR, Marinheiro de Convés, matricula nº 10.548-1, para fins de concorrer a 
mandato eletivo na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.106 



 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 16.910/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora CHEILA DOS 
SANTOS HASSAN TRUPPEL, Professor Pedagogo Orientador, matricula nº 10.863-1, para fins de 
concorrer a mandato eletivo na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 

PORTARIA Nº 3.107 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vistao contido no protocolado sob nº 18.805/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor DANIEL GUSTAVO 
GIARETTA FANGUEIRO, Dentista, matricula nº 9.377-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na 
esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.108 
 



"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 15.047/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora DANIELE 
APARECIDA FERREIRA, Professor, matricula nº 7.187-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na 
esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 

PORTARIA Nº 3.109 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 16.879/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor EDSON REIS FILHO, 
Motorista, matricula nº 5.004-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera municipal, 
no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.110 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 



 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 15.904/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor EDUARDO AMORIM 
DE OLIVEIRA, Auxiliar de Serviços Gerais, matricula nº 9.454-1, para fins de concorrer a mandato eletivo 
na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.111 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 21.297/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor ERICK RIBEIRO 
MONTEIRO DA SILVA, Técnico de Enfermagem, matricula nº 96.375-1, para fins de concorrer a 
mandato eletivo na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.112 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 17.045/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor EVALDO FERREIRA 
FILHO, Professor Pedagogo Coordenador, matricula nº 10.911-2, para fins de concorrer a mandato 
eletivo na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.113 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 21.776/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor FABIO VIEIRA 
PEIXOTO, Motorista, matricula nº 95.369-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera municipal, 
no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.114 
 

"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 16.691/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora FLAVIANE DE 
SOUZA MIRANDA KUBA, Professor, matricula nº 12.380-2, para fins de concorrer a mandato eletivo na 
esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.115 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 21.564/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora FRANCELI DA 
COSTA SILVA DE SOUZA, Professor, matricula nº 9.200-2, para fins de concorrer a mandato eletivo na 
esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.116 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 18.033/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor FRANCISCO 
LEUDOMAR NOBREGA DOS SANTOS, Guarda Civil Municipal, matricula nº 10.856-1, para fins de 
concorrer a mandato eletivo na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.117 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 14.750/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor GILSON ROBERTO 
GONÇALVES, Guarda Civil Municipal, matricula nº 5.361-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na 
esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 
de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 3.118 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 16.881/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora ISABELA RIBEIRO 
FERREIRA, Professor, matricula nº 8.821-2/3, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera 
municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.119 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 17.993/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor JAIME FERREIRA 
DOS SANTOS, Técnico de Enfermagem, matricula nº 7.793-4, para fins de concorrer a mandato eletivo 
na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.120 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 15.108/2020, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora JANETE ISABEL 
PASSOS, Técnico em Administração, matricula nº 4.419-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na 
esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.121 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 16.363/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora JOCILENE MARIA 
CANDIDO ABUD, Técnico de Enfermagem, matricula nº 7.389-2, para fins de concorrer a mandato 
eletivo na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.122 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 16.987/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor JORGE AMIM 
MATTAR, Jardineiro, matricula nº 11.298-3, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera municipal, 
no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 

Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.123 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 15.658/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor JOSÉ FREIRE, 
Agente Operacional, matricula nº 10.294-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera municipal, 
no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.124 
 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 17.723/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor JOSIAS DOS 
SANTOS PEREIRA, Auxiliar Administrativo, matricula nº 7915-5, para fins de concorrer a mandato 
eletivo na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.125 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 16.908/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora KATALINE GALDINO, 
Auxiliar de Consultório Dentário, matricula nº 9.495-2, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera 
municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.126 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 15.278/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor LEONARDO DAMIÃO 
DOS SANTOS, Guarda Civil Municipal, matricula nº 6.051-1, para fins de concorrer a mandato eletivo 
na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.127 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 18.045/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora LEONIR CORDEIRO 
MAURICIO, Professor, matricula nº 3.269-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera municipal, 
no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.128 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 17.265/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor LUCIANO FERREIRA 
DOS SANTOS, Auxiliar de Topografia, matricula nº 11.628-1, para fins de concorrer a mandato eletivo 
na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.129 
 

"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 17.637/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor LUCIANO SABINO 
MADEIRA, Agente, matricula nº 9059-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera municipal, 
no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.130 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 21.813/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor LUIZ CARLOS 
PORTANERI, Motorista, matricula nº 5.677-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera 
municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.131 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 17.809/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora MÁRCIA APARECIDA 
GARCIA, Guarda Civil Municipal, matricula nº 5334-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera 
municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.132 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 16.577/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor MARCIO AURELIO 
VIEIRA DA COSTA, Auxiliar Administrativo, matricula nº 7.878-4, para fins de concorrer a mandato 
eletivo na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.133 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 16.636/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora MARLENE MENDES, 
Professor, matricula nº 6.108-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera municipal, no pleito 
de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.134 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 17.435/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora MARTA PEREIRA 
MAIA, Auxiliar de Serviços Gerais, matricula nº 9.415-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na 
esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.135 
 

"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 18.035/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora NILDA RODRIGUES, 
Guarda Civil Municipal, matricula nº 10.867-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera 
municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.136 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 21.817/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor Norberto Ferreira 
Coutinho Junior, Dentista, matricula nº 8.371-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera 
municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.137 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 14.448/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora NORMA REGINA DE 
MELLO NASCIMENTO, Professor, matricula nº 8.873-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na 
esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
PORTARIA Nº 3.138 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 14.715/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor OZIEL MARQUES 
DA SILVA, Motorista, matricula nº 93.793-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera municipal, 
no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.139 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
  
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 14.450/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora ROSANY 
RODRIGUES MELO, Auxiliar de Serviços Gerais, matricula nº 5.688-1, para fins de concorrer a mandato 
eletivo na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.140 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 21.826/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora ROSELI DOS 
SANTOS FREITAS, Técnico em Raio-X, matricula nº 6.892-1, para fins de concorrer a mandato eletivo 
na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.141 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 16.527/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor SAMUEL ALVES 
VELOMI, Lavador de Automóveis, matricula nº 93.893-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na 
esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
PORTARIA Nº 3.142 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 16.806/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor SAMUEL DUTRA, 
Guarda Civil Municipal, matricula nº 6.977-2, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera municipal, 
no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.143 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 14.852/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora SANDRA REGINA 
MARTINEZ CAPEL, Auxiliar de Vigilância Sanitária, matricula nº 9.435-1, para fins de concorrer a 
mandato eletivo na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.144 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 18.103/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor SILVIO ROGÉRIO 
FERREIRA LUCAS, Professor de Educação Física, matricula nº 8.929-1/2, para fins de concorrer a 
mandato eletivo na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.145 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 16.909/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora SIMONE PEREIRA 
DE MELLO, Professor, matricula nº 3.854-2, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera municipal, 
no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 

PORTARIA Nº 3.146 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 



O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 17.622/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, ao servidor THIAGO CASAS DO 
NASCIMENTO, Professor, matrícula nº 10.910-1, para fins de concorrer a mandato eletivo na esfera 
municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. O servidor licenciado deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
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MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

PORTARIA Nº 3.147 
 
"Concede licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidor municipal, para fins de 
concorrer a mandato eletivo." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, e tendo em 
vista o contido no protocolado sob nº 17.853/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Conceder licença, a título de desincompatibilização temporária, a servidora VIVIANE CRISTINE 
CHAVES DOS SANTOS, Auxiliar de Serviços Gerais, matricula nº 10.215-1, para fins de concorrer a 
mandato eletivo na esfera municipal, no pleito de 2020, a partir de 15 de agosto do corrente. 
 
Parágrafo único. A servidora licenciada deverá apresentar cópia da certidão de registro de candidatura 
ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH), da Secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSE MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 

PORTARIA Nº 3.148 
 
"Dispensa Marcia Aparecida Garcia, da função gratificada que especifica." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o que dispõe a Lei Complementar 192 de 2016 e suas alterações, 



 
RESOLVE: 
 
I - Dispensar a servidora municipal MARCIA APARECIDA GARCIA, matrícula: 5.334-1, da função de 
Comandante Geral da Guarda Civil Municipal, Símbolo FG-A, da Secretaria Municipal de Segurança. 
 
II - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
 
PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSÉ MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 

PORTARIA Nº 3.149 
 
"Dispensa Thiago Casas do Nascimento da função gratificada que especifica." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o que dispõe a Lei Complementar 192 de 2016 e suas alterações, 
 
RESOLVE: 
 
I - Dispensar o servidor municipal THIAGO CASAS DO NASCIMENTO, da função de Diretor da Escola 
Municipal em Tempo Integral "João Rocha dos Santos", Símbolo FG-D, da Secretaria Municipal de 
Educação e Ensino Integral. 
 
II - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
 
PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSÉ MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 

DECRETO Nº 2.135 
 

"Exonera, Jean Mauricio Garcia Domingues, do cargo em comissão que especifica." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o contido na Lei Complementar 192 de 2016 e suas alterações, resolve, 
 
EXONERAR, 
 
JEAN MAURICIO GARCIA DOMINGUES, do cargo de provimento em comissão de Diretor do 
Departamento de Parques, Praças, Logradouros e Capelas Mortuárias, Símbolo DAS-2, da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSÉ MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 



 
 

DECRETO Nº 2.136 
 
"Exonera, Jhonatan Henrique Da Silva, do cargo em comissão que especifica." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o contido na Lei Complementar 192 de 2016 e suas alterações, resolve, 
 
EXONERAR, 
 
JHONATAN HENRIQUE DA SILVA, do cargo de provimento em comissão de Diretor das Casas de 
Cultura e Teatro municipais, Símbolo DAS-2, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSÉ MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 

DECRETO Nº 2.137 
 
"Exonera, Valdecir de Almeida Lemes, do cargo em comissão que especifica." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o contido na Lei Complementar 192 de 2016 e suas alterações, resolve, 
 
EXONERAR, 
 
VALDECIR DE ALMEIDA LEMES, do cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento 
de Obras, Símbolo DAS-2, da Secretaria Municipal de Obras Públicas. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSÉ MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

DECRETO Nº 2.138 
 

"Atribui à servidora Cristianne Maria Gomes Tavares do Nascimento a incorporação de 80% do valor dos 
cargos ocupados, conforme especifica." 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o contido no parecer jurídico constante do protocolado sob nº 43.030/2016, e 
 
CONSIDERANDO que a servidora cumpriu os requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 046/2006 
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), em especial o contido no §8º do artigo 75, 
renunciando a incorporação concedida pelo Decreto nº 2.685/2008, 
 
DECRETA: 
 



Art. 1º Fica atribuído à servidora CRISTIANNE MARIA GOMES TAVARES DO NASCIMENTO, matrícula 
nº 7.426-3, a incorporação de 80% (oitenta por cento) do valor da média proporcional ao tempo de 
exercício dos cargos abaixo especificados: 
                                     SIMBOLO:                                                                  PERCENTUAL: 
                                        DAS-2                                                                            73,61% 
                                           AP                                                                                26,38% 
 
Parágrafo único. Determina ao Departamento de Políticas de Pessoal (RH) da Secretaria Municipal de 
Administração, que procedam às devidas anotações e registros necessários. 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 2.685/2008. 
 
PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 13 de agosto de 2020. 
 
MARCELO ELIAS ROQUE 
Prefeito Municipal 
 
JOSÉ MARCELO COELHO 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
 


