
 
 

www.guarapuava.pr.gov.br 
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 

CEP 85010-210 – Guarapuava – Paraná 
Telefone (42) 3621-3106 / 3621-3029 

            LEI 2200/2013 

 
 

SÚMULA: “Regulamenta no âmbito do Poder Público 

Municipal de Guarapuava, Administração Pública Direta e 

Indireta, os artigos 3º, 7º e 8º da Lei nº. 12.257/2011-Lei 

do Acesso à Informação, no que concerne à divulgação e 

informações relativas aos cargos e remuneração dos 

servidores públicos municipais e institui o Portal  do 

Servidor Público Municipal”.  

 

A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná aprovou, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art.1º. O Município de Guarapuava adota a política de transparência, prevista  na Lei 

Federal nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação, previsto no inciso 

XXXIII do artigo 5º, no inciso II do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da 

Constituição Federal, no que concerne à divulgação de informações relativas aos  

Servidores públicos municipais.  

 
§1º. Subordinam-se ao regime desta Lei:  

 
I – os órgãos públicos integrantes da Administração Direta do Poder Executivo Municipal;  

 

II – os órgãos públicos controlados indiretamente pelo Poder Executivo Municipal, tais 

como Fundações Públicas, Conselhos e Fundos Municipais.  

 
§2º. Entende-se por servidor público municipal aquele ocupante de cargo de provimento 

efetivo, em comissão, funções gratificadas, emprego celetista, inclusive os detentores de mandatos 

eletivos, bem como os inativos e pensionistas, cuja remuneração é paga pelo Tesouro do Município.  

 
§3º. Para os efeitos do caput deste artigo, entende-se como remuneração dos servidores 

públicos municipais: o somatório dos gastos do município com os servidores ativos, os servidores 

inativos e os pensionistas, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas ou variáveis, proventos da aposentadoria, reformas ou pensões, inclusive adicionais, 
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gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo município às entidades previdenciárias.  

 
Art.2º. Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se, no que concerne aos servidores 

públicos municipais, assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados 

em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:  

 
I. observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;  

II. divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;  

III. utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;  

IV. fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;  

V. desenvolvimento do controle social da administração pública.  

 
Art.3º. Para dar plena execução à presente Lei fica criado na página pública da Prefeitura 

Municipal de Guarapuava, www.guarapuava.pr.gov.br, na rede mundial de computadores-internet, 

mediante aba com  link de acesso, o Portal do Servidor Público Municipal de Guarapuava, comumente 

chamado de Portal do Servidor, com a finalidade de disponibilizar mensalmente, no mínimo as 

seguintes  informações dos servidores públicos municipais ativos, inativos ou pensionistas:  

 
I.  o número de matricula;  

II.  o nome completo;  

III.  o cargo que ocupa, quer seja efetivo, comissionado ou eletivo;  

IV.  o nível na carreira;  

V.  o local de trabalho;  

VI.  a remuneração, subsídio, pensão ou proventos.  

 
Art.4º. O Portal do Servidor deverá servir de canal para divulgação, diálogo e interação 

entre a administração pública e os servidores públicos municipais, abrindo espaço virtual para a 

veiculação de notícias cotidianas, sugestões ou reclamações, comunicados, campanhas institucionais, 

homenagens e outros de interesse da administração ou dos servidores.  

 
§1º. As notícias cotidianas, comunicados, campanhas institucionais, homenagens e outros 

de interesse da administração pública ou dos servidores, somente serão veiculadas mediante 

aprovação e supervisão da Assessoria Especial de Comunicação Social do Município.  

 



 
 

www.guarapuava.pr.gov.br 
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 

CEP 85010-210 – Guarapuava – Paraná 
Telefone (42) 3621-3106 / 3621-3029 

Art.5º. O Portal do Servidor configura o espaço virtual de  acesso público às informações 

dos servidores, mediante procedimento de consulta identificada, onde o resultado, individualizado, será 

obtido por qualquer cidadão, segundo os seguintes requisitos:  

 
a)  chave de acesso pela identificação nominal do servidor consultado;  

b)  código de segurança composto por caracteres alfabéticos e alfanuméricos;  

c)  identificação do Cadastro de Pessoa Física-CPF do requerente da informação.  

 
§1º. Ao cidadão de modo geral, no Portal do Servidor, mediante procedimento de consulta 

identificada, nos termos do caput deste artigo, será disponibilizado, para visualização:  

 
a)  número da matrícula;  

b)  nome completo;  

c)  órgão municipal de vinculação;  

d)  local de trabalho;  

e)  situação funcional - Ativo ou Inativo;  

f)  regime Jurídico – Estatutário, CLT ou Livre Nomeação;  

g)  tipo de cargo – Efetivo, comissionado ou contratado;  

h) descrição do cargo quanto à atividade;  

i) remuneração detalhada.  

 
Art.6º. O Portal do Servidor configura o espaço virtual de acesso funcional às informações 

dos servidores públicos municipais, mediante procedimento de consulta identificada, em área restrita, 

onde o resultado será obtido pelo servidor, segundo os seguintes requisitos:  

 

a)  chave de acesso pelo Cadastro de Pessoa Física-CPF do servidor;  

b)  código de segurança composto por caracteres alfabéticos e alfanuméricos;  

c)  senha restrita e intransferível criada pelo servidor;  

d)  indicação do período de referência.  

 
§1º. Ao servidor público municipal, no Portal do Servidor, mediante procedimento de 

consulta identificada, nos termos do caput deste artigo, será disponibilizado, em área restrita, inclusive 

para impressão:  

 
a)  o contra cheque ou holerite;  

b)  o comprovante de rendimentos para fins de Imposto de Renda;  
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c)  formulários preenchíveis para solicitação de perícia médica;  

d)  simulação online para consignação em folha.  

 
Art.7º. Constará do Portal do Servidor links de acesso a assuntos de interesse ou 

correlatos às carreiras dos servidores públicos municipais, tais como:  

 
a) processos de seleção – Concursos ou PSS;  

b) convênios ou parcerias;  

c) declaração de bens e valores;  

d) legislação municipal afeta aos servidores;  

e) formulários e manuais;  

f)  informações da vida funcional;  

g) canal “Fale Conosco”.  

 
Art.8º. Será disponibilizado no Portal do Servidor espaço para banners com links de 

acesso para entidades, instituições ou organizações que vinculem-se minimamente à administração 

pública municipal ou aos servidores públicos municipais.  

 
§1º. Deverá constar obrigatoriamente no Portal do Servidor banner com link de acesso para 

a área restrita aos servidores públicos municipais, estabelecida no parágrafo 4º do artigo 3º desta Lei.  

 
§2º. Deverá constar obrigatoriamente no Portal do Servidor banner com link de acesso para 

o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapuava.  

 
§3º. Deverá constar obrigatoriamente no Portal do Servidor banner com link de acesso para 

o Portal da Transparência do Município. 

 
§4º. Deverá constar obrigatoriamente no Portal do Servidor banner com link de acesso para 

Ouvidoria Geral do Município.  

 
Art.9º. Atendendo ao que dispõe o artigo 81da Lei Orgânica do Município de Guarapuava, 

será publicada pelo Executivo Municipal no Portal do Servidor, semestralmente, nos meses de março e 

setembro, a relação completa dos servidores ativos, lotados por órgãos ou entidade da administração 

pública, direta, indireta ou fundacional, contendo no mínimo:  

 
I. nome completo;  

II.  órgão municipal de vinculação;  
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III.  local de exercício da atividade;  

IV.  regime Jurídico – Estatutário, CLT ou Livre Nomeação;  

V. denominação a simbologia do cargo;  

VI.  descrição do cargo quanto à atividade.  

 
Art.10º. Compete à Secretaria Municipal de Administração a gestão do conteúdo do Portal 

do Servidor, relativamente à divulgação de dados e informações da administração pública relativas aos 

servidores públicos municipais efetivos, ocupantes de cargo em comissão, funções gratificadas, 

emprego celetista, inclusive os detentores de mandatos eletivos, bem como os inativos e pensionistas, 

dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município, cuja remuneração é paga pelo 

Tesouro do Município.  

 
§1º. A gestão dos conteúdos das notícias cotidianas, comunicados, campanhas 

institucionais, homenagens e outros de interesse da administração pública ou dos servidores é de 

competência da Assessoria Especial de Comunicação Social do Município.  

 
§2º.  Compete à Gerência de Gestão Estratégica, Desenvolvimento Administrativo e 

Inovação Tecnológica através do Departamento de Tecnologia da Informação garantir a segurança do 

conteúdo do Portal do Servidor.  

 
Art.11º. As informações que comporão o conteúdo do Portal do Servidor serão atualizadas 

sistematicamente pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Município, na 

qualidade de geradores ou fontes das informações de que trata esta Lei e, como tais, são 

responsáveis pelo conteúdo veiculado sob sua competência.  

 
Parágrafo único.  Os responsáveis pela prestação das informações dos  órgãos e 

entidades da administração pública direta e indireta do Município serão indicados pelos respectivos 

titulares e nomeados por meio de Portaria.  

 
Art.12º. Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Município 

deverão responder, de forma célere e prioritária, as manifestações relativas às sugestões ou 

reclamações, que lhe forem direcionadas pelos servidores públicos municipais por meio do canal de 

interação “Fale Conosco”, disponibilizado no Portal do Servidor.  

 
Parágrafo único. Eventuais sugestões ou reclamações enviadas por meio do canal de 

interação “Fale Conosco”, disponibilizado no Portal do Servidor, que não se refiram especificamente às 
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questões relativas aos servidores públicos municipais, não poderão ser desprezadas, mas sim 

direcionadas à Ouvidoria Geral do Município.  

 
Art.13º. Incumbe-se à Ouvidoria Geral do Município o monitoramento do Portal do Servidor 

quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos nesta Lei para a disponibilização das informações, 

bem como zelar pela qualidade das informações prestadas.  

 
Art.14º. A disponibilização das informações nos termos do artigo 5º desta Lei deverá 

ocorrer ao final do primeiro mês da publicação da presente Lei, enquanto para as demais disposições 

observar-se-á o prazo máximo de 90(noventa) dias.  

 
Art.15º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei 

Municipal nº. 2082/2012.  

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapuava, em 26 de novembro de 2013. 

 

 

 

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO 

Prefeito Municipal 

 

 

IVANÊS JOSÉFI 

Secretário de Administração 




