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I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas 
e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais); 
6 Quadro comparativo no item 14 do Termo de Referência à peça n. 12 (página 49). 
7 Peça n. 22. 
8 Peça n. 23. 
9 Art. 76. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á: 
I - ao registro ou à inscrição na entidade profissional competente; 
II - à comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 
III - à comprovação fornecida pelo órgão licitante de que recebeu os documentos e, quando 
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
IV - à prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
10 Lei n. 12305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a Lei n. 9.605, de 
12 de fevereiro de 1998; e dá outras previdências. 
Art. 27.  As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela implementação 
e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão 
competente na forma do art. 24.  
§ 1o  A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou 
destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta as pessoas 
físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade por danos que vierem a ser 
provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos.  
11 À peça n. 24. 
12 Lei Estadual n. 15.608/2007. 
Art. 76. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á: 
I - ao registro ou à inscrição na entidade profissional competente; 
II - à comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 
III - à comprovação fornecida pelo órgão licitante de que recebeu os documentos e, quando 
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
IV - à prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
13 FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. São 
Paulo: Malheiros, 2004. 3ª edição. página 80. 
14 Art. 16. Além das atribuições previstas no art. 122, da Lei Complementar nº 113/2005, compete 
ao Presidente: (...) 
XLV - autorizar os processos de contratação de obras e serviços de engenharia, aquisição de 
bens, prestação de serviços, alienações e locações, nos termos do art. 522. 

 

Portarias 
 
PORTARIA N° 907/15 

Regulamenta o exercício do direito às férias pelos servidores do Tribunal de Contas 
e o pagamento da indenização decorrente da sua não fruição. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, com 
fundamento no artigo 2º, incisos I, III, VI e XII da Lei Complementar Estadual nº 
113/2005, no exercício das competências atribuídas pelo artigo 122, incisos I e VI 
da mesma Lei, pelos artigos 16, incisos II, III, XXXIII e XXXIV, e 198 do Regimento 
Interno, bem como pela Resolução nº 53/2015, 
RESOLVE 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º O exercício, pelos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, do 
direito às férias previsto no art. 7º, XVII, combinado com o art. 39, § 3º, da 
Constituição Federal, no art. 34, X, da Constituição Estadual e no art. 149 da Lei 
Estadual nº 6.174/1970 observará o disposto nesta Portaria. 
CAPÍTULO II 

FORMA DE FRUIÇÃO E LIMITES 

Art. 2º As férias serão fruídas pelo servidor durante seu período em atividade, na 
forma de afastamento remunerado, e a eventual indenização de férias não gozadas 
se dará após a sua exoneração, o registro da sua aposentadoria ou, em caso de 
falecimento do servidor, o pedido dos interessados. 
Art. 3º Os 30 (trinta) dias de férias poderão ser fruídos de modo ininterrupto ou 
fracionado em períodos não inferiores a 7 (sete) dias, desde que o parcelamento 
seja de interesse do servidor e que não acarrete prejuízo irreparável às atividades 
desempenhadas. 
§ 1º Não há obrigatoriedade de fracionamento das férias em períodos iguais entre si. 
§ 2º O fracionamento não poderá resultar em saldo final de férias inferior a 7 (sete) dias. 
Art. 4º Cabe ao gestor, em colaboração com os servidores interessados, conformar 

os períodos de fruição das férias, mantendo quantidade mínima de servidores 

permanentemente alocados em cada atividade da unidade, de modo a harmonizar o 

direito às férias e outros afastamentos legais com os princípios da continuidade e 

da eficiência do serviço público. 

Art. 5º As férias, integrais ou parciais, correspondentes a até 1 (um) exercício 
poderão ser acumuladas com as férias do exercício corrente. 
§ 1º Superado o limite do caput, o servidor não poderá fruir as férias relativas a 

exercícios posteriores até que se readéque àquele limite. 

§ 2º Cabe à Diretoria de Gestão de Pessoas zelar pela observância da regra do § 
1º, inclusive quando da elaboração das escalas de férias e da instrução de 
requerimentos de férias. 
Art. 6º Para fins de controle, pela Diretoria de Gestão de Pessoas, do período 

aquisitivo das férias e da sua fruição, o gozo de licença para o trato de interesses 

particulares, por mais de 90 (noventa) dias durante um quinquênio: 

I – suspende a contagem do período aquisitivo das férias, a qual terá continuidade 
com o retorno do servidor às suas atividades; 
II – não impede que o servidor frua as férias correspondentes ao exercício em que 
retornar às atividades. 
CAPÍTULO III 
REMUNERAÇÃO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS 
Art. 7º No mês anterior ao da fruição das férias, o servidor perceberá, além da 
remuneração a que faz jus, o terço constitucional de férias. 
§ 1º Quando ocorrer o fracionamento das férias, o pagamento integral do terço 
constitucional antecederá a fruição do seu primeiro período. 
§ 2º Se a data em que for formulado o pedido e a data inicial de fruição das férias 
tornarem impossível o pagamento do terço constitucional juntamente com a 
remuneração do mês anterior ao da fruição, este será incluído na próxima folha de 
pagamento em que for possível. 
Art. 8º O terço constitucional de férias será calculado com base na remuneração do 
servidor no mês do início da fruição férias ou, em caso de parcelamento, de seu 
primeiro período. 
Parágrafo único. O valor do terço estará sujeito ao ajuste automático na hipótese de 
alteração de remuneração do mês de início da fruição das férias ou, em caso de 
parcelamento, de seu primeiro período. 

Art. 9º O servidor não perceberá gratificação pelo exercício de encargos especiais 
correspondente ao período de fruição das férias. 
Art. 10 O servidor que perceber o terço constitucional e não iniciar a fruição do 
respectivo período de férias terá tal valor descontado, na folha de pagamento 
subsequente. 
Parágrafo único. Na hipótese do caput, após a definição da nova data para fruição 
das férias ou, em caso de parcelamento, do primeiro período delas, o terço 
constitucional será oportunamente pago, observado o disposto no art. 8º. 
CAPÍTULO IV 
ESCALAS DE FÉRIAS E PEDIDO DE FRUIÇÃO 
Art. 11 A concessão das férias aos servidores no exercício de cargos efetivos 
obedecerá a Escala Anual de Férias, elaborada e gerida pela Diretoria de Gestão 
de Pessoas (DGP), com aprovação da Diretoria-Geral (DG). 
§ 1º A Escala Anual de Férias deve ser proposta pelos gestores das unidades até o 
dia 20 (vinte) de novembro de cada ano e consolidada pela Diretoria de Gestão de 
Pessoas no mês de dezembro, para o exercício seguinte. 
§ 2º Em caso de parcelamento das férias, constará da Escala Anual, a critério do 
servidor interessado, um ou mais dos períodos a serem fruídos, sendo que os 
demais períodos, não incluídos na escala, deverão ser objeto de pedidos 
específicos, nos termos do art. 13. 
§ 3º Não havendo consenso do gestor da unidade, da Diretoria de Gestão de 
Pessoas ou da Diretoria-Geral quanto ao período de férias pleiteado, este não será 
incluído na escala definitiva, devendo ser objeto de requerimento específico, de 
iniciativa do servidor interessado, na forma do art. 13. 
Art. 12 Além da Escala Anual de Férias, a Diretoria de Gestão de Pessoas 
elaborará a Escala Suplementar de Férias em Atraso, destinada à fruição das férias 
acumuladas. 
§ 1º A Escala Suplementar seguirá os mesmos moldes e prazos da Escala Anual. 
§ 2º A fruição das férias atrasadas obedecerá às mesmas regras das férias 
regulares. 
Art. 13 O servidor no exercício de cargo em comissão, ocupante ou não de cargo 
efetivo, solicitará as férias, integrais ou parciais, mediante instauração de 
requerimento específico, acompanhado da concordância do gestor da unidade. 
§ 1º Compete ao gestor da unidade de lotação do requerente a análise a respeito 
da possibilidade da fruição das férias no período pleiteado, tendo em conta o 
impacto nos trabalhos da unidade, nos termos do art. 4º. 
§ 2º A anuência do gestor poderá ser manifestada pela simples assinatura, em 
conjunto com o servidor requerente, do pedido de férias. 
Art. 14 Havendo anuência do gestor e inexistindo oposição da Diretoria de Gestão 
de Pessoas, o pedido formulado na forma do art. 13 dispensará novos atos 
processuais, as férias serão registradas pela DGP e os autos serão arquivados na 
mesma unidade. 
Art. 15 Caso o gestor da unidade, a Diretoria de Gestão de Pessoas ou a Diretoria-
Geral se oponham ao pedido, caberá ao Presidente deliberar sobre a concessão 
das férias pleiteadas. 
§ 1º A oposição do gestor se dará de forma fundamentada, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis contados do ingresso do pedido de férias na unidade para tal finalidade. 

§ 2º Nos casos previstos no caput, o requerimento será submetido também à 
apreciação da Diretoria Jurídica. 
Art. 16 Os trâmites a serem observados nos pedidos de férias constam do anexo 

desta Portaria. 

Art. 17 O servidor do Tribunal cedido, conforme previsão do art. 157 da Lei 
Complementar Estadual nº 113/2005, para atuar em outros órgãos ou pessoas 
jurídicas da Administração Pública observará o seguinte: 
I – durante o período da cessão, após requerer férias ao cessionário, deverá 
apresentar ao Tribunal o ato de deferimento ou indeferimento do pedido; 
II – caso não comprove a fruição na forma do item I e pretenda, após o 
encerramento da cessão, fruir as férias relativas ao período durante o qual esteve 
cedido, deverá apresentar ao Tribunal requerimento na forma do art. 13, 
acompanhado de certidão ou declaração expedida pelo cessionário, atestando a 
não fruição de férias durante a cessão ou, caso tenha havido fruição parcial, os 
períodos efetivamente gozados. 
Parágrafo único. Os servidores do Tribunal cedidos a outros órgãos ou pessoas 
jurídicas da Administração Pública ou em afastamento legal terão seus registros 
relativos às férias devidamente atualizados pela Diretoria de Gestão de Pessoas. 
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Art. 18 O servidor ou empregado público de outros órgãos ou pessoas jurídicas da 
Administração Pública cedido ao Tribunal para o exercício de cargo em comissão, 
que pretenda fruir férias durante o período da cessão, além de formular o pedido 
previsto no art. 13, deverá requerer o gozo de suas férias no órgão ou pessoa 
jurídica de origem e apresentar ao TCE/PR, antes do início de sua fruição, a 
documentação comprobatória do deferimento de seu pedido e do pagamento do 
terço constitucional de férias de responsabilidade do cedente. 
Art. 19 O servidor ou empregado público cedido ao Tribunal, por ocasião da perda 
de vínculo de trabalho junto ao órgão ou pessoa jurídica de origem, em razão de 
aposentadoria ou exoneração, mantido o vínculo com o TCE/PR, passará a ter 
direito às férias neste, considerando como início do período aquisitivo a data da 
efetiva perda de vínculo de trabalho na origem. 
CAPÍTULO V 
ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE FRUIÇÃO 
Art. 20 Até o dia anterior à data prevista para o início da fruição das férias, a 
alteração do período para o exercício do direito poderá ser realizada, observado o 
disposto no art. 10: 
I – no interesse do servidor, a seu pedido; 
II – em razão de outro afastamento legal que coincida, total ou parcialmente, com o 
período das férias; 

III – por convocação para júri ou serviço eleitoral; 
IV – por necessidade do serviço declarada, de forma fundamentada, pelo gestor da 
unidade. 
Parágrafo único. O pedido de alteração do período previamente previsto para o 
exercício do direito obedecerá ao disposto no art. 13. 
Art. 21 Iniciada a fruição das férias, estas poderão ser interrompidas: 
I – no interesse do servidor, desde que a interrupção seja precedida da fruição de, 
no mínimo, 7 (sete) dias de férias; 
II – a qualquer tempo, em caso de superveniência das situações descritas nos 
incisos II e III do art. 20. 
§ 1º O pedido de interrupção e a solicitação de fruição dos dias remanescentes 
observarão o disposto no art. 13. 
§ 2º A Diretoria de Gestão de Pessoas é a unidade responsável pela convocação 
do servidor para retorno ao trabalho no caso de interrupção das férias por 
necessidade do serviço. 
Art. 22 A mudança na lotação do servidor não acarreta automática alteração do 
período de férias preestabelecido, cabendo à Diretoria de Gestão de Pessoas a 
comunicação ao gestor da unidade de destino. 
CAPÍTULO VI 
INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO FRUÍDAS 
Art. 23 A indenização de férias se dará em caso de: 
I – exoneração do servidor de seu cargo efetivo; 
II – exoneração do servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão; 
III – aposentadoria; 
IV – falecimento. 
Art. 24 Não será indenizado, relativamente às férias não fruídas: 
I – o servidor efetivo do Tribunal de Contas: 
a) exonerado de cargo de provimento em comissão; 
b) que, sem solução de continuidade, tomar posse em outro cargo inacumulável no 
Tribunal de Contas. 
II – o servidor ou empregado público cedido ao TCE/PR, ao deixar de exercer suas 
atribuições junto ao Tribunal, mantido o cargo ou emprego de origem. 
Art. 25 Serão indenizadas as férias adquiridas e o período aquisitivo incompleto, 
não fruídos, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício ou 
fração superior a 14 (quatorze) dias. 
§ 1º A base de cálculo será o valor das vantagens permanentes do mês da 
exoneração, da aposentadoria ou do falecimento do servidor, acrescido do terço 
constitucional, se não percebido anteriormente, com observância do limite contido 
no art. 176 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005. 
§ 2º Caso o servidor tenha usufruído férias e/ou percebido o respectivo terço 
constitucional, sem que tenha completado o período aquisitivo, será feito o 
desconto proporcional na indenização, relativo ao período incompleto, nos termos 
do caput. 
§ 3º Terá incidência de atualização monetária a contar do mês da exoneração, da 
aposentadoria ou do falecimento, até a integral quitação do valor devido, aplicando-
se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo. 
Art. 26 O pagamento da indenização será realizado: 
I – no caso de exoneração, mediante inclusão em folha de pagamento, a ser 
efetuada de ofício pela Diretoria de Gestão de Pessoas, dispensada a instauração 
de requerimento específico e individualizado para análise do direito e o respectivo 
pagamento; 
II – no caso de aposentadoria, após o registro da aposentação, mediante 
requerimento instaurado de ofício pela Diretoria de Gestão de Pessoas, a ser 
submetido à apreciação da Diretoria Jurídica e à deliberação do Presidente, com 
posterior inclusão em folha de pagamento;  
III – no caso de falecimento, mediante requerimento dos interessados, a ser 
submetido à apreciação da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Diretoria Jurídica e 
à deliberação do Presidente. 
Art. 27 O pagamento da indenização obedecerá ao seguinte: 
I – ficará condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira; 
II – será feito respeitando-se a ordem cronológica das exonerações, dos registros 
das aposentadorias e, em caso de falecimento do servidor, dos pedidos dos 
interessados. 
Art. 28 Nos casos de aposentadoria ou falecimento, o pagamento das indenizações 

de férias não fruídas será realizado em 60 (sessenta) parcelas mensais e 
consecutivas, de igual valor, após o trânsito em julgado da decisão que reconhecer 
o direito, observado o disposto no § 3º do art. 25. 
§ 1º O valor de cada parcela não será inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), o que 
poderá resultar em quitação integral da indenização em período menor que o 
previsto no caput. 
§ 2º O adimplemento de cada parcela se dará de acordo com o cronograma da 
folha de pagamento do TCE/PR. 
Art. 29 O parcelamento previsto no artigo anterior não se aplica aos casos de 
exoneração. 
Art. 30 Caso o limite estabelecido no art. 27, inciso I, impeça o pagamento das 
parcelas destinadas a todos os beneficiários de férias indenizadas na forma do art. 
28, a preferência será das indenizações devidas há mais tempo, com base na data 
da exoneração, do registro da aposentadoria ou, no caso de falecimento do 
servidor, da apresentação do requerimento pelos interessados. 
Parágrafo único. Se o critério previsto no caput se mostrar insuficiente, terão 
preferência as férias adquiridas há mais tempo. 
Art. 31 Respeitados os trâmites previstos nesta Portaria, as providências para o 
pagamento das indenizações devidas serão de atribuição da Diretoria de Gestão de 
Pessoas. 

Art. 32 Independentemente da data do trânsito em julgado dos pedidos já deferidos, 
o pagamento terá início após a publicação da presente Portaria e será efetuado nas 
condições aqui previstas. 
CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 33 O disposto no art. 5º desta Portaria não se aplica às escalas de férias para o 
exercício de 2016, que se submeterão ao disposto no art. 6º da Portaria nº 
623/2013. 
Art. 34 A cessão de servidor, para fins desta Portaria, é considerada em sentido 
amplo, independente da terminologia adotada, tal como disposição funcional ou 
designação. 
Art. 35 Após encerrados, os autos que tratem das matérias previstas nesta Portaria 
serão arquivados na Diretoria de Gestão de Pessoas. 
Art. 36 Revoga-se a Portaria nº 623/2013, observado o disposto no art. 33. 
Art. 37 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Curitiba, 27 de outubro de 2015. 
IVAN LELIS BONILHA 
Presidente 
 
ANEXO 
TRÂMITE DOS PEDIDOS DE FÉRIAS 

1. Pedido de férias com anuência do gestor e da DGP 

Formalização Etapa Unidade Ato 

Procedimento 
Administrativo 

(Ágiles) 

1 
Unidade de 
lotação do 
servidor 

Pedido com assinatura do 
servidor e do gestor. 

2 DGP Registro e arquivamento. 
 

2. Pedido de férias com anuência do gestor e objeção da DGP 

Formalização Etapa Unidade Ato 

Procedimento 
Administrativo 

(Ágiles) 

1 
Unidade de 
lotação do 
servidor 

Pedido com assinatura do 
servidor e do gestor. 

2 DGP Informação. 

Requerimento 
Interno 

3 DP Autuação. 

4 DIJUR Parecer. 

5 DG Despacho. 

6 GP Despacho (decisão). 

7 DGP Registro e arquivamento. 
 

3. Pedido de férias com objeção do gestor 

Formalização Etapa Unidade Ato 

Procedimento 
Administrativo 

(Ágiles) 

1 
Unidade de 
lotação do 
servidor 

Pedido com assinatura do 
servidor. 

2 DGP Informação. 

Requerimento 
Interno 

3 DP Autuação. 

4 

Unidade de 
lotação do 
gestor 

Manifestação do gestor, em 5 
dias úteis contados do 
recebimento dos autos na 
unidade. 

5 DIJUR Parecer. 

6 DG Despacho. 

7 GP Despacho (decisão). 

8 DGP Registro e arquivamento. 

 
 

PORTARIA N° 908/15 
Regulamenta o exercício do direito à licença especial pelos servidores do Tribunal 
de Contas e o pagamento da indenização decorrente da sua não fruição. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, com 
fundamento no artigo 2º, incisos I, III, VI e XII da Lei Complementar Estadual nº 
113/2005, no exercício das competências atribuídas pelo artigo 122, incisos I e VI 
da mesma Lei e nos artigos 16, incisos II, III, XXXIII, XXXIV e XLVI, “c”, e 198 do 
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Regimento Interno, bem como pela Resolução nº 53/2015, 
RESOLVE  
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º O exercício do direito à licença especial previsto no artigo 247 da Lei 
Estadual nº 6.174/1970 pelos servidores efetivos estáveis do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná observará o disposto nesta Portaria. 
Parágrafo único. A presente regulamentação não se aplica aos servidores 
ocupantes exclusivamente de cargo em comissão. 
CAPÍTULO II 
FORMA DE FRUIÇÃO E LIMITES 
Art. 2º A licença especial será fruída pelo servidor durante seu período em 
atividade, na forma de afastamento remunerado, e a eventual indenização da 
licença especial não gozada se dará após a sua exoneração, o registro da sua 
aposentadoria ou, em caso de falecimento do servidor, o pedido dos interessados. 
Art. 3º O tempo total de cada licença especial, previsto no art. 247, parágrafo único, 
da Lei Estadual nº 6.174/1970, poderá ser fruído de modo ininterrupto ou fracionado 
em períodos não inferiores a 7 (sete) dias. 
§ 1º Não há obrigatoriedade de fracionamento da licença especial em períodos 
iguais entre si. 

§ 2º O fracionamento não poderá resultar em saldo final de licença especial inferior 
a 7 (sete) dias. 
Art. 4º Cabe ao gestor, em colaboração com os servidores interessados, conformar 
os períodos de fruição das licenças especiais, mantendo quantidade mínima de 
servidores permanentemente alocados em cada atividade da unidade, de modo a 
harmonizar o direito à licença especial e outros afastamentos legais com os 
princípios da continuidade e da eficiência do serviço público. 
Art. 5º Para fins de controle pela Diretoria de Gestão de Pessoas, a fruição de 
licença para o trato de interesses particulares, por mais de 90 (noventa) dias 
durante um quinquênio, interrompe o período aquisitivo das licenças especiais, cuja 
contagem se reiniciará, do zero, com o retorno do servidor às suas atividades. 
CAPÍTULO III 
REMUNERAÇÃO 
Art. 6º Durante a fruição da licença especial, o servidor perceberá, a título de 
remuneração, o vencimento e demais vantagens financeiras a que faz jus no 
exercício do cargo efetivo. 
CAPÍTULO IV 
PEDIDO DE FRUIÇÃO 
Art. 7º O servidor solicitará a licença especial, integral ou parcial, mediante 
requerimento, acompanhado da concordância do gestor da unidade. 
§ 1º O pedido de fruição integral da licença especial ou do primeiro período dela, 
em caso de parcelamento, deverá ser apresentado com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias da data requerida para início da fruição. 
§ 2º Os pedidos de fruição das parcelas subsequentes da mesma licença especial 
não se submetem ao prazo de antecedência previsto no § 1º. 
§ 3º Compete ao gestor da unidade de lotação do requerente a análise a respeito 
da possibilidade da fruição da licença especial no período pleiteado, tendo em conta 
o impacto nos trabalhos da unidade, nos termos do art. 4º. 
§ 4º A anuência do gestor poderá ser manifestada pela simples assinatura, em 
conjunto com o servidor requerente, do pedido de licença especial. 
Art. 8º A eventual oposição do gestor ao pedido de fruição de licença especial se 
dará de forma fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do ingresso 
do pedido na unidade para tal finalidade. 
Art. 9º Compete ao Presidente decidir sobre a existência ou não do direito à licença 
especial no caso concreto. 
§ 1º Previamente à deliberação do Presidente, o requerimento receberá 
manifestação da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Diretoria Jurídica e da 
Diretoria-Geral. 
§ 2º Sendo as manifestações nos autos todas favoráveis ao deferimento do pedido, 
a decisão do Presidente que as acolher poderá se materializar por Portaria, 
dispensando prévio despacho. 
§ 3º Caso haja nos autos manifestação desfavorável à concessão da licença, nos 
termos em que requerida, o eventual deferimento do pedido se dará por meio de 
despacho, seguido da expedição de portaria. 
§ 4º A decisão pelo indeferimento do pedido será veiculada por despacho. 
Art. 10 Uma vez reconhecido pelo Presidente do Tribunal o direito do servidor à 
licença especial correspondente a determinado período de exercício, os pedidos 
subsequentes de fruição de parcelas da mesma licença, de alteração do período 
previamente previsto para exercício do direito, de interrupção da fruição e de gozo 
de dias restantes após a interrupção, desde que acompanhados da anuência do 
gestor, serão encaminhados diretamente à Diretoria de Gestão de Pessoas e ao 
Gabinete da Presidência, para deliberação, dispensada a prática de outros atos. 
Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, a vinculação do novo requerimento 
aos precedentes será realizada pela Diretoria de Protocolo, por iniciativa da 
Diretoria de Gestão de Pessoas, dispensada a determinação do Presidente para a 
prática do ato. 
Art. 11 Os trâmites a serem observados nos pedidos de licença especial constam 
do anexo desta Portaria. 
Art. 12 Os servidores do Tribunal cedidos a outros órgãos ou pessoas jurídicas da 

Administração Pública ou em afastamento legal terão seus registros relativos às 

licenças especiais devidamente atualizados pela Diretoria de Gestão de Pessoas. 

CAPÍTULO V 

ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE FRUIÇÃO 
Art. 13 Até o dia anterior à data prevista para o início da fruição da licença especial, 
a alteração do período para o exercício do direito poderá ser realizada: 

I – no interesse do servidor, a seu pedido; 
II – em razão de outro afastamento legal que coincida, total ou parcialmente, com o 
período da licença especial; 
III – por convocação para júri ou serviço eleitoral; 
IV – por necessidade do serviço declarada, de forma fundamentada, pelo gestor da 
unidade. 
Parágrafo único. O pedido de alteração do período previamente previsto para o 
exercício do direito obedecerá ao disposto no art. 7º, exceto quanto ao prazo de 
antecedência previsto em seu § 1º. 
Art. 14 Iniciada a fruição da licença especial, esta poderá ser interrompida: 
I – no interesse do servidor, desde que a interrupção seja precedida da fruição de, 
no mínimo, 7 (sete) dias da licença especial; 
II – a qualquer tempo, em caso de superveniência das situações descritas nos 
incisos II e III do art.13. 
§ 1º O pedido de interrupção e a solicitação de fruição dos dias remanescentes 
observarão o disposto no art. 7º, exceto quanto ao prazo de antecedência previsto 
no seu § 1º. 
§ 2º A Diretoria de Gestão de Pessoas é a unidade responsável pela convocação 
do servidor para retorno ao trabalho no caso de interrupção da licença especial por 
necessidade do serviço. 

Art. 15 A mudança na lotação do servidor não acarreta automática alteração do 
período de licença especial preestabelecido, cabendo à Diretoria de Gestão de 
Pessoas a comunicação ao gestor da unidade de destino. 
CAPÍTULO VI 
INDENIZAÇÃO DE LICENÇAS ESPECIAIS NÃO FRUÍDAS 
Art. 16 A indenização de licenças especiais não fruídas se dará em caso de: 
I – exoneração do servidor de seu cargo efetivo; 
II – aposentadoria; 
III – falecimento. 
Art. 17 Não será indenizado, relativamente às licenças especiais não fruídas: 
I – o servidor efetivo do Tribunal de Contas: 
a) exonerado de cargo de provimento em comissão; 
b) que, sem solução de continuidade, tomar posse em outro cargo inacumulável no 
Tribunal de Contas. 
II – o servidor cedido ao TCE/PR, ao deixar de exercer suas atribuições junto ao 
Tribunal, mantido o cargo de origem. 
Parágrafo único. Nos casos previstos no inciso I, o servidor manterá o direito de 
fruir as licenças especiais no TCE/PR. 
Art. 18. A indenização terá como base de cálculo a soma das vantagens 
permanentes do mês da exoneração, da aposentadoria ou do falecimento do 
servidor com observância do limite contido no art. 176 da Lei Complementar 
Estadual nº 113/2005. 
Parágrafo único. O valor encontrado terá incidência de atualização monetária a 
contar do mês da exoneração, da aposentadoria ou do falecimento até a integral 
quitação do valor devido, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
– INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro índice 
que vier a substituí-lo. 
Art. 19. O pagamento da indenização será realizado: 
I – no procedimento da exoneração, a ser submetido à apreciação da Diretoria de 
Gestão de Pessoas, da Diretoria Jurídica e à deliberação do Presidente, com 
posterior inclusão em folha de pagamento; 
II – no caso de aposentadoria, após o registro da aposentação, mediante 
requerimento instaurado de ofício pela Diretoria de Gestão de Pessoas, a ser 
submetido à apreciação da Diretoria Jurídica e à deliberação do Presidente, com 
posterior inclusão em folha de pagamento; 
III – no caso de falecimento, mediante requerimento dos interessados, a ser 
submetido à apreciação da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Diretoria Jurídica e 
à deliberação do Presidente. 
Art. 20 O pagamento da indenização obedecerá ao seguinte: 
I – ficará condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira; 
II – será feito respeitando-se a ordem cronológica das exonerações, dos registros 
das aposentadorias e, em caso de falecimento do servidor, dos pedidos dos 
interessados. 
Art. 21 O pagamento das indenizações de licenças especiais adquiridas e não 
fruídas será realizado em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, de igual 
valor, após o trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito, observado o 
parágrafo único do art. 18. 
§ 1º O valor de cada parcela não será inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), o que 
poderá resultar em quitação integral da indenização em período menor que o 
previsto no caput. 
§ 2º O adimplemento de cada parcela se dará de acordo com o cronograma da 
folha de pagamento do TCE/PR. 
Art. 22 Caso o limite estabelecido no art. 20, inciso I, impeça o pagamento das 

parcelas destinadas a todos os beneficiários de licenças especiais indenizadas na 

forma do art. 21, a preferência será das indenizações devidas há mais tempo, com 

base na data da exoneração, do registro da aposentadoria ou, no caso de 

falecimento do servidor, da apresentação do requerimento pelos interessados. 

Parágrafo único. Se o critério previsto no caput se mostrar insuficiente, terão 
preferência as licenças especiais adquiridas há mais tempo. 
Art. 23 Respeitados os trâmites previstos nesta Portaria, as providências para o 
pagamento das indenizações devidas serão de atribuição da Diretoria de Gestão de 
Pessoas. 
Art. 24 Independentemente da data do trânsito em julgado dos pedidos já deferidos, 
o pagamento terá início após a publicação da presente Portaria e será efetuado nas 
condições aqui previstas. 
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CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 25 A cessão de servidor, para fins desta Portaria, é considerada em sentido 
amplo, independente de terminologia adotada, tal como disposição funcional ou 
designação. 
Art. 26 A partir das Escalas de Férias para o exercício de 2017, a Diretoria de 
Gestão de Pessoas encaminhará anualmente aos gestores das unidades as 
informações a respeito das licenças especiais passíveis de fruição de seus 
servidores. 
Art. 27 Após encerrados, os autos que tratem das matérias previstas nesta Portaria 
serão arquivados na Diretoria de Gestão de Pessoas. 
Art. 28 Revoga-se a Portaria nº 99/2010. 
Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Curitiba, 27 de outubro de 2015. 
IVAN LELIS BONILHA 
Presidente 
 

ANEXO 
TRÂMITE DOS PEDIDOS DE LICENÇA ESPECIAL 

1. Pedido de licença especial com anuência do gestor 

Formalização Etapa Unidade Ato 

Procedimento 
Administrativo 

(Ágiles) 
1 

Unidade 
de lotação 
do servidor 

Pedido com assinatura do servidor 
e do gestor. 

Requerimento 
Interno 

2 DP Autuação. 

3 DGP Informação. 

4 DIJUR Parecer. 

5 DG Despacho. 

6 GP Decisão (despacho e/ou portaria). 

7 DGP Registro e arquivamento. 
 

2. Pedido de licença especial com objeção do gestor 

Formalização Etapa Unidade Ato 

Procedimento 
Administrativo 

(Ágiles) 
1 

Unidade de 
lotação do 
servidor 

Pedido com assinatura do 
servidor. 

Requerimento 
Interno 

2 DP Autuação. 

3 DGP Informação. 

4 

Unidade de 
lotação do 
gestor 

Manifestação do gestor, 
em 5 dias úteis contados 
do recebimento na 
unidade. 

5 DIJUR Parecer. 

6 DG Despacho. 

7 GP 
Decisão (despacho e/ou 
portaria). 

8 DGP Registro e arquivamento. 

 

3. Pedido de fruição, alteração ou interrupção de licença especial já 
concedida por decisão do Presidente 

Formalização Etapa Unidade Ato 

Procedimento 
Administrativo 

(Ágiles) 

1 
Unidade 
de lotação 
do servidor 

Pedido, com assinatura do 
servidor e do gestor. 

2 DGP Informação. 

Requerimento 
Interno 

3 DP Autuação e apensamento. 

4 GP 
Decisão (despacho e/ou 
portaria). 

5 DGP Registro e arquivamento. 

 

INFORMATIVOS DE LICITAÇÕES 
 
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 18/2015 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução do serviço de 
coleta, transporte, tratamento e destino final de 35.200 litros de lixo orgânico, 
reciclável, rejeitos e não contaminados por mês, fazendo a coleta de 1.600 litros, 5 
(cinco) vezes por semana no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Esta licitação será 
exclusiva para participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 
DATA DE ABERTURA: 12 de novembro de 2015, às 10h00, no endereço 
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br  
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 10h00 do dia 12 de novembro de 2015, 
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço global. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 2.215,84 (dois mil, duzentos e quinze reais e oitenta e quatro 
centavos) mensais, correspondendo ao total de R$ 53.180,16 (cinquenta e três mil, 
cento e oitenta reais e dezesseis centavos) para 24 meses. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser obtidos na Diretoria de 
Licitações e Contratos, localizada no 6º (sexto) andar do Edifício Anexo do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná, das 9h00 às 12h00 horas e das 14h00 às 18h00 
horas, nos dias úteis, no site www.tce.pr.gov.br, menu Transparência – Licitações 
do TCE e no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Outras informações pelo e-
mail licitacoes@tce.pr.gov.br. 

 

Composição Biênio 2015/2016 
 

Tribunal Pleno 
Ivan Lelis Bonilha ............................................................................. Conselheiro Presidente 

Ivens Zschoerper Linhares ........................................................ Conselheiro Vice Presidente 

José Durval Mattos do Amaral ................................................ Conselheiro Corregedor-Geral 

Nestor Baptista ............................................................................................... Conselheiro 

Artagão de Mattos Leão ................................................................................. Conselheiro 

Fernando Augusto Mello Guimarães ............................................................. Conselheiro 

Fabio de Souza Camargo .............................................................................. Conselheiro 

Sérgio Ricardo Valadares Fonseca ...................................................................... Auditor 

Thiago Barbosa Cordeiro ...................................................................................... Auditor 

Claudio Augusto Canha ........................................................................................ Auditor 

Mariana Amaral Porto ............................................................... Secretária do Tribunal Pleno 

 

Primeira Câmara 
Ivens Zschoerper Linhares ............................................. Conselheiro Presidente do Colegiado 

Artagão de Mattos Leão ................................................................................. Conselheiro 

José Durval Mattos do Amaral ....................................................................... Conselheiro 

Sérgio Ricardo Valadares Fonseca ...................................................................... Auditor 

Mauritânia Bogus Pereira ....................................................... Secretária da Primeira Câmara 

 

Segunda Câmara 
Nestor Baptista ............................................................... Conselheiro Presidente do Colegiado 

Fernando Augusto Mello Guimarães ............................................................. Conselheiro 

Fabio de Souza Camargo .............................................................................. Conselheiro 

Thiago Barbosa Cordeiro ...................................................................................... Auditor 

Claudio Augusto Canha ....................................................................................... Auditor 

Maria Augusta Camargo de Oliveira Franco ........................ Secretária da Segunda Câmara 

 

Corregedoria Geral 
José Durval Mattos do Amaral ................................................ Conselheiro Corregedor-Geral 

Ivano Rangel de Oliveira ......................................................................... Assessor Jurídico 

Mady Cristine Leschkau de Lemos Marchini .........................................Ouvidor de Contas 

 
 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 
Michael Richard Reiner ............................................................................Procurador Geral 

Elizeu de Moraes Correa ................................................................................ Procurador 

Gabriel Guy Léger ........................................................................................... Procurador 

Flávio de Azambuja Berti ................................................................................ Procurador 

Célia Rosana Moro Kansou ........................................................................... Procuradora 

Juliana Sternadt Reiner .................................................................................. Procuradora 

Valéria Borba .................................................................................................. Procuradora 

Eliza Ana Zenedin Kondo Langner ................................................................ Procuradora 

Kátia Regina Puchaski ................................................................................... Procuradora 

Vacância .......................................................................................................... Procurador 

Vacância .......................................................................................................... Procurador 

Paulo Roberto Marques Fernandes .......................................................... Secretário Geral 
 

Administrativo 
Daniele Carriel Stradiotto ........................................................................... Diretora Geral 

Bárbara Gonçalves Marcelino Pereira .............................................. Coordenadora Geral 

Marina Taeko Sakamoto Xavier .................................. Diretora de Gabinete da Presidência 

Wilson de Lima Junior ............................................... Diretor de Gab. Cons. Nestor Baptista 

Luciano Crotti ..................................................... Diretor de Gab. Cons. Artagão de Mattos Leão 

Simone de Souza. P. Manasses ...... Diretora de Gab. Cons. Fernando Augusto Mello Guimarães 

(Vago) ......................................................................... Diretor de Gab. Cons. Ivan Lelis Bonilha 

Celia Cristina Arruda ................................ Diretora de Gab. Cons. José Durval Mattos do Amaral 

Marcelo João de Souza Pinto ..........................Diretor de Gab. Cons. Fabio de Souza Camargo 

Cinthya Pedron Caciatori .............................. Diretora de Gab. Cons. Ivens Zschoerper Linhares 

Alexandre Faila Coelho ........................................................................Diretor de Auditorias 

Altair André Bossi ........................................... Diretor de Administração do Material e Patrimônio 

André Luiz Fernandes ...................................................... Diretor de Informações Estratégicas 

Anésia de Fátima Nepel ............................................................................ Diretora Jurídica 

Carlos Alberto Amaral Siqueira .......................................................Diretor de Planejamento 

Cleuza Bais Leal ................................................................................ Diretora de Protocolo 

Danielle Cristina Jaques Urban.................................. Diretora de Controle de Atos de Pessoal 

José Mário Wojcik ...................................................................... Diretor de Contas Estaduais 

Elizandro Natal Brollo ........................................................... Diretor de Licitações e Contratos 


