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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 13 de dezembro de 2017
Veiculação: 13 de dezembro de 2017

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIII Nº 1250

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

DECRETO Nº 6441/2017

DECRETOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Dispõe sobre a regulamentação e uniformização dos procedi-
mentos de concessão das licenças para tratamento de saúde.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA
Art.1º Fica regulamentado o procedimento de concessão das 
licenças para tratamento de saúde dos servidores municipais 
da administração direta e indireta e pessoas da família, nos 
termos que integram o presente Decreto.
§ 1º Será considerada pessoa da família do servidor o cônjuge 
ou companheiro(a), pai, mãe e os filhos, conforme no Art. 143 
da Lei Complementar 060/2016.
§ 2º Para concessão de licença remunerada, no prazo máxi-
mo de 30 (trinta) dias por ano, em caso de doença de pessoa 
da família, somente terá direito o servidor efetivo, que deverá 
cumprir com os requisitos dispostos neste Decreto.
Art.2º A licença que trata o artigo 1º deste Decreto deverá ser 
requerida mediante apresentação de atestados e declarações, 
podendo, quando necessário, ser deferidos ou indeferidos pelo 
médico perito e homologados, ou não, pela Divisão de Perícia 
Médica do Município.
§ 1º O deferimento e indeferimento da licença médica é com-
petência do Médico Perito, indicado pelo Chefe do Executivo 
Municipal, através de portaria específica.
§ 2º A definição do período de permanência em licença médica 
fica a cargo do Médico Perito que, após a realização da perícia, 
poderá diminuir, aumentar ou manter os dias indicados pelo 
médico assistente ou profissional da saúde.
§ 3º As declarações dos demais profissionais da saúde serão 
aceitas desde que provenientes de solicitação médica.
§ 4º Declarações de ausência de até 1h e 30 minutos, em de-
corrência de consultas, exames e/ou sessões, deverão ser 
acordadas diretamente com a chefia imediata do servidor.
Art.3º Os atestados e declarações são partes integrantes do 
prontuário do servidor, sendo o fornecimento ao paciente direi-
to de cunho comprobatório para sua vida profissional.
Art.4º Os atestado e declarações devem ser apresentados 
sem rasuras e em documento original junto a Divisão de Perí-
cia Médica, contendo:
I.Nome e endereço da clínica, hospital ou consultório;
II.Nome completo e legível do servidor;
III.Data e horário de consulta;
IV.Tempo de dispensa concedida ao servidor, por extenso e 
numericamente;
V.Diagnóstico codificado, conforme Código Internacional de 
Doenças - CID;
VI.Assinatura do profissional sobre o carimbo na qual conste 
nome completo e registro no respectivo Conselho Profissional.
§ 1º Os feriados e finais de semana legalmente são considera-
dos como dias de licença.
§ 2º O período de afastamento será computado, incluindo-se 

a data de emissão do atestado, mesmo quando emitido em 
sábado, domingo ou feriado.
§ 3º As declarações de comparecimento em exames, além dos 
requisitos acima, deve conter o tempo de execução do proce-
dimento.
§ 4º Os atestados e declarações apresentados serão tratados 
com o sigilo que preconiza o Código de Ética de cada profissio-
nal da área da saúde.
§ 5º Não estarão sujeitos ao inciso V deste artigo, os atestados 
e declarações provenientes de licença maternidade.
§ 6º A declaração ou atestado de acompanhamento à familia-
res do servidor deverá ser entregue à Perícia Médica Municipal 
e obedecer aos itens previstos neste artigo, além de conter:
I.Nome legível do servidor;
II.Nome legível do familiar;
III.Grau de parentesco.
§ 7º O servidor que apresentar atestado de acompanhamento 
de familiar com prazo superior a 10 (dez) dias estará sujeito a 
visita da equipe multidisciplinar para melhor avaliação e ampa-
ro ao servidor.
Art.5º Os atestados e declarações que apresentarem rasuras 
ou indícios de nulidade não serão homologados pela Divisão 
Perícia Médica, devendo o servidor ser notificado para sanar 
as irregularidades verificadas.
§ 1º Os servidores que não retificarem as falhas apontadas 
quando notificados, responderão processo administrativo dis-
ciplinar e poderão ser representados criminalmente pelo artigo 
304 do Código Penal Brasileiro perante a autoridade compe-
tente.
§ 2º A correção que trata o § 1º deste artigo deverá ser realiza-
da pelo mesmo profissional que emitiu o documento passível 
de nulidade.
Art. 6º Não serão aceitos os atestados e declarações no perí-
odo de férias do servidor, porém nos casos de necessidade de 
licença para tratamento de saúde do servidor, até cinco dias 
úteis antes do início das férias, será permitida sua reprograma-
ção, desde que previamente homologado pela perícia médica.
Art. 7º O servidor que fizer jus a licença para tratamento de 
saúde ou de pessoa de sua família deverá lançar em 02 (dois) 
dias as informações na página eletrônica do Município, preen-
chendo todos os quesitos para a emissão do Requerimento de 
Licença.
§ 1º Os afastamentos, decorrentes de licença para tratamento 
de saúde até 03 (três) dias durante o mês, contínuos ou in-
tercalados, não terão a necessidade de realização de perícia 
médica, porém fica sob responsabilidade do servidor o envio, 
juntamente com seu Boletim de Frequência, o Requerimento 
de Licença impresso e assinado.
§ 2º Os afastamentos, decorrentes de licença para tratamento 
de saúde de pessoas de sua família, respeitando o prazo le-
gal de 30 (trinta) dias ao ano, ficando sob responsabilidade do 
servidor o envio, em 02 (dois) dias úteis, a Divisão de Perícia 
Médica o atestado e/ou declaração de acompanhamento de 
pessoa da família do servidor.
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DECRETO N° 6444/2017

§ 3º Para os afastamentos, decorrentes de licença para tratamento de superiores a 03 (três) dias deverão, no lançamento dos 
dados no Portal do Servidor, ser agendado (agenda online) data e horário para realização da perícia médica, quando o servidor 
deverá comparecer a Divisão de Perícia Médica, com o atestado e/ou declaração, conforme as informações constantes no art. 
4º, e o Requerimento de Licença devidamente assinado.
§ 4º Quando verificado o lançamento de forma abundante no número de atestados e declarações pelo servidor, independente 
do prazo de afastamento, a Divisão de Perícia Medica poderá solicitar a realização de visita psicossocial para auxílio e amparo 
do servidor.
§ 5º Caso o prazo para entrega dos atestados e declarações coincidam com final de semana ou feriado, a entrega deverá ocorrer 
no primeiro dia útil subseqüente, visto que não será aceito atestado fora do prazo estabelecido no caput deste artigo.
§ 6º No caso de atestados e declarações de tratamentos realizados em outro Município, o servidor terá 03 (três) dias para o 
lançamento das informações na página eletrônica do Município www.guarapuava.pr.gov.br, Portal do Servidor, Perícia Médica, 
conforme trata este artigo.
Art.8º Os atestados e declarações apresentados pelos servidores municipais somente serão homologados se lançados correta-
mente no Portal do Servidor, conforme dispõe o artigo 7º deste Decreto.
Parágrafo único. Havendo impossibilidade de cumprir o disposto no artigo 7º deste Decreto, o servidor deverá comparecer a 
Divisão de Perícia Médica Municipal.
Art.9º As declarações de comparecimento em consulta, sessão e/ou exame, para efeito de abono de afastamento do trabalho, 
será válida somente para o período declarado no próprio documento, devendo ser considerado pela chefia imediata o tempo de 
deslocamento do servidor.
Art. 10. A Divisão de Perícia Médica Municipal deverá ser, obrigatoriamente, comunicada, no próprio local de funcionamento da 
Divisão ou pelo telefone (042) 3622-7167, nos casos de internamento de servidores municipais ou de pessoa de sua família, no 
prazo de 01 (um) dia útil da entrada do servidor em hospital do Município de Guarapuava e, 02 (dois) dias úteis da entrada do 
servidor em hospital, quando em outro Município.
Parágrafo único. Os atestados e declarações que tratam o caput deste artigo deverão ser entregues 01 (um) dia após a alta do 
servidor quando o internamento ocorrer no próprio Município e, 02 (dois) dias da alta do servidor quando o internamento ocorrer 
em outro Município.
Art. 11. A contagem do início do afastamento do trabalho deve coincidir com os registros médicos relativos à doença ou ocorrên-
cia que determinou a incapacidade.
Art.12. Os servidores comissionados deverão cumprir os prazos estipulados neste Decreto.
Parágrafo único. A concessão de licença para tratamento de saúde dos servidores comissionados, quando superior a 15 (quinze) 
dias, será encaminhada ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para concessão de auxílio doença, devendo o servidor 
respeitar as regras daquele órgão.
Art.13. O servidor não terá direito a férias quando, no curso do período aquisitivo, permanecer em licença médica com percepção 
de remuneração por mais de 180 (cento e oitenta) dias, consecutivos ou não, conforme Art. 107 da Lei Complementar 060/2016.
Parágrafo Único. Ocorrendo a situação prevista no caput deste artigo o servidor iniciará novo período aquisitivo a partir da data 
de retorno ao serviço.
Art.14. Para a prorrogação da licença médica o servidor, ou pessoa por ele indicada, deverá comparecer a Divisão de Perícia 
Médica apresentando novo atestado, obedecendo ao prazo previsto no Artigo 120 da Lei Complementar nº 060/2016.
Art.15. Os casos excepcionais serão analisados pela Divisão de Perícia Médica que deliberará, quando necessário, juntamente 
com a Procuradoria e Administração Municipal as ações a serem tomadas.
Art.16. O servidor em licença médica deverá manter atualizado o seu endereço residencial, assim como seus números de telefo-
ne, para futuros contatos ou visitas domiciliares pela equipe multidisciplinar, para melhor avaliação e amparo ao servidor.
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 07 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 954/2017

PORTARIAS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei 
Municipal,

R E S O L V E

Art. 1º Revogar a Portaria nº 211/2015.

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

Guarapuava, 07 de dezembro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal



13 de dezembro de 2017, Veiculação 13/12/17 Ano XXIII - Nº 1250 Boletim Oficial do Município -  6

ERRATA
SÉTIMA ATA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA PLANTA GE-
NÉRICA DE VALORESDO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
publicado no Boletim 1249, p. 16.

Onde se lê:
... será efetuada nova reunião para análise da PPG de entre 
Rios dia 02/10/2017.

Leia-se:
... será efetuada nova reunião para análise da PGV de entre 
Rios dia 02/10/2017.

Guarapuava, 13 de dezembro de 2017.

Comissão de Avaliação
Portaria nº 659/2017

CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL Nº 33/2017

 CONCURSO PÚBLICO 01/2017 

O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapua-
va, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições regimentais 
e legais, torna público a relação de candidatos convocados 
pelo Edital 32/2017 que não compareceram para assumir sua 
função, conforme abaixo: 

CANDIDATOS CONVOCADOS QUE NÃO COMPARECERAM:

CARGO:   AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
7ª classificada:              Luana Marcanti da Silva

CARGO:   AUXILIAR OPERACIONAL EXTERNO
2º classificado:              Luis Irinilson Goba

Guarapuava, 11 de dezembro de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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