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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 04 de junho de 2020
Veiculação: 04 de junho de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1856

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 7976/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Considerando que:

A Saúde é um direito social (art. 6º da CRFB/1988), e direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 
da CRFB/1988);

O Estatuto do Idoso determina que é obrigação da família, da 
comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao 
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida e 
à saúde (art. 3º da Lei Federal nº 10.741/2003);

O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é dever 
da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida e à saúde das crianças e adolescen-
tes (art. 4º da Lei Federal nº 8.060/1990);

Constitui direito básico do consumidor a proteção da vida, saú-
de e segurança contra os riscos provocados por práticas no 
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos 
ou nocivos, sujeitando o fornecedor de produtos ou serviços 
que violar a norma às penalidades previstas na legislação con-
sumerista (inciso l, do art. 60 da Lei Federal nº 8.078/1990 - 
Código de Defesa do Consumidor);

Constitui crime, sancionado de acordo com o art. 329 do Códi-
go Penal, opor-se à execução de ato legal, mediante violência 
ou ameaça contra funcionário competente para executá-lo ou a 
quem lhe esteja prestando auxílio;
Constitui crime, apenado de acordo com o art. 330 do Código 
Penal, desobedecer à ordem legal de funcionário público;
A declaração da Organização Mundial da Saúde (30/01/2020) 
definiu que o surto do novo coronavírus (COVID-19) constitui 
emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e 
em 11/03/2020 a classificou como pandemia da COVID-19; 

A Lei Federal nº 13.979 (06/02/2020) e a Portaria do Ministé-
rio da Saúde nº 356 (11/03/2020) que a regulamentou, e suas 
alterações;

O Decreto Estadual do Paraná nº 4230/2020 e suas alterações;

As determinações do Decreto Municipal nº 7815/2020 e suas 
alterações; 

A Recomendação nº 2421 (27/03/2020) da Procuradoria Regio-
nal do Trabalho da 9ª Região, que determina que o Município 
de abstenha de autorizar a (re)abertura de estabelecimentos 
de serviços e atividades não essenciais sem a devida reco-
mendação técnica;

A recomendação técnica emitida em 30/03/2020 pela Comissão 
Médica Especializada, designada pela Portaria nº 262/2020 e 
as orientações emitidas nas reuniões virtuais e em grupos on-
line permanentes realizadas entre o Chefe do Poder Público e 
Comissão Médica Especializada sobre as medidas de enfren-
tamento à COVID-19 e de retomada economia local;

A Comissão Técnica, na reunião virtual do dia 22/05/2020 às 
11h, entendeu como possível a flexibilização do retorno de ati-
vidades até então proibidas, desde que o Programa Empresa-
rial de Prevenção e Cuidado seja aderido e cumprido;

O Decreto Legislativo nº 03/2020 da Assembleia Legislativa 
do Paraná que reconheceu o estado de calamidade pública no 
Município de Guarapuava;

Considerando o Decreto Presidencial nº 10.344, de 11 de maio 
de 2020.

DECRETA

Art. 1º Em relação ao retorno das atividades de treinamento e 
da iniciação esportiva, os estabelecimentos devem aderir, cum-
prir e fazer cumprir o Programa de Empresarial de Prevenção e 
Cuidado, estabelecido no Decreto nº 7904/2020, além de:
I - adotar, entre a restrição do público para no máximo 20% 
(vinte por cento) da capacidade ou então 01 (uma) pessoa a 
cada 09 (nove) metros quadrados do estabelecimento, à medi-
da que implicar na menor aglomeração de pessoas, bem como 
a presença de 1 (um) professor por aula, durante a sessão de 
treinamento;
II - proibir a entrada e permanência de pais, idosos e demais 
pessoas do grupo de risco, nos espaços esportivos;
III - executar atividades de máscara, tanto alunos como pro-
fessores;
IV - disponibilizar álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cen-
to) nas entradas e locais de treinamento;
V - respeitar o distanciamento entre os atletas;
VI - evitar os alongamentos com contato, substituindo pela de-
monstração do professor;
VII - evitar cumprimentos antes e após as atividades;
VIII - higienizar/desinfetar, entre cada aula o local, tatames, 
mobiliários, equipamentos, anilhas, barras, bolas, pesos, per-
neiras, colchonetes, corrimão, maçanetas, elevadores, puxa-
dores, cadeiras, poltronas/sofás, terminais de pagamento etc.; 
IX - suspender o uso de acessórios e materiais de uso coletivo 
que não favoreçam a devida desinfecção;
X - manter os ambientes arejados;
XI - não compartilhar objetos de uso pessoal como garrafas de 
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água e toalhas de rosto;
XII - evitar aglomerações na entrada e saída de cada sessão 
de treinamento;
XIII - utilizar o uniforme específico para treinamento e orientar 
as crianças a importância de retirada dele, após a chegada em 
sua residência;
XIV - providenciar hipoclorito na entrada dos estabelecimentos.
§1º Fica autorizada a participação e crianças a partir de 10 
(dez) anos de idade completos nas atividades de treinamento 
e da iniciação esportiva.
§2º Fica proibida a realização de jogos coletivos e similares.
§3º Todos os alunos deverão trazer sua própria garrafa com 
água, pois os bebedouros estarão desativados.
§4º Nos esportes que necessitam de material, cada aluno de-
verá portar o seu, não sendo permitido compartilhá-lo.
§5º Caso o aluno ou professor apresentar sintomas como: co-
riza, espirros, tosse, febre, falta de ar e diarréia não deverá 
comparecer ao treino e ser orientado a procurar ajuda médica.

Art. 2º O Município de Guarapuava fiscalizará a adoção das 
medidas determinadas por esse Decreto.
Parágrafo único. O descumprimento das regras estabelecidas 
neste Decreto serão passíveis de medidas administrativas e 
sanções previstas no Código de Postura e Código Tributário 
Municipal, além das sanções cíveis e penais aplicáveis ao 
caso.

Art. 3º Todas as dúvidas referente às normas contidas nos De-
cretos Municipais de enfretamento a COVID-19 serão respon-
didas, exclusivamente, pelo e-mail duvidacovid@guarapuava.
pr.gov.br. 

Art. 4º As determinações deste Decreto poderão ser revistas a 
qualquer tempo, de acordo com as recomendações da Comis-
são Médica Especializada em Orientação e Recomendação de 
Medidas de Enfretamento à Pandemia Ocasionada pela CO-
VID-19 e/ou novas determinações do Governo Estadual e/ou 
Federal. 

Art. 5º O disposto neste Decreto não invalida as medidas ado-
tadas nos Decretos Municipais anteriores, no que não forem 
conflitantes. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando disposições contrárias.

Guarapuava, 28 de maio de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7977/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Considerando que:

A Saúde é um direito social (art. 6º da CRFB/1988), e direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 
da CRFB/1988);

O Estatuto do Idoso determina que é obrigação da família, da 
comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao 

idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida e 
à saúde (art. 3º da Lei Federal nº 10.741/2003);

O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é dever 
da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida e à saúde das crianças e adolescen-
tes (art. 4º da Lei Federal nº 8.060/1990);

Constitui direito básico do consumidor a proteção da vida, saú-
de e segurança contra os riscos provocados por práticas no 
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos 
ou nocivos, sujeitando o fornecedor de produtos ou serviços 
que violar a norma às penalidades previstas na legislação con-
sumerista (inciso l, do art. 60 da Lei Federal nº 8.078/1990 - 
Código de Defesa do Consumidor);

Constitui crime, sancionado de acordo com o art. 329 do Códi-
go Penal, opor-se à execução de ato legal, mediante violência 
ou ameaça contra funcionário competente para executá-lo ou a 
quem lhe esteja prestando auxílio;
Constitui crime, apenado de acordo com o art. 330 do Código 
Penal, desobedecer à ordem legal de funcionário público;
A declaração da Organização Mundial da Saúde (30/01/2020) 
definiu que o surto do novo coronavírus (COVID-19) constitui 
emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e 
em 11/03/2020 a classificou como pandemia da COVID-19; 

A Lei Federal nº 13.979 (06/02/2020) e a Portaria do Ministé-
rio da Saúde nº 356 (11/03/2020) que a regulamentou, e suas 
alterações;

O Decreto Estadual do Paraná nº 4230/2020 e suas alterações;

As determinações do Decreto Municipal nº 7815/2020 e suas 
alterações; 

A Recomendação nº 2421 (27/03/2020) da Procuradoria Regio-
nal do Trabalho da 9ª Região, que determina que o Município 
de abstenha de autorizar a (re)abertura de estabelecimentos 
de serviços e atividades não essenciais sem a devida reco-
mendação técnica;

A recomendação técnica emitida em 30/03/2020 pela Comissão 
Médica Especializada, designada pela Portaria nº 262/2020 e 
as orientações emitidas nas reuniões virtuais e em grupos on-
line permanentes realizadas entre o Chefe do Poder Público e 
Comissão Médica Especializada sobre as medidas de enfren-
tamento à COVID-19 e de retomada economia local;

A Comissão Técnica, na reunião virtual do dia 22/05/2020 às 
11h, entendeu como possível a flexibilização do retorno de ati-
vidades até então proibidas, desde que o Programa Empresa-
rial de Prevenção e Cuidado seja aderido e cumprido;

O Decreto Legislativo nº 03/2020 da Assembleia Legislativa 
do Paraná que reconheceu o estado de calamidade pública no 
Município de Guarapuava;

Considerando o Decreto Presidencial nº 10.344, de 11 de maio 
de 2020.

DECRETA

Art. 1º Em relação ao retorno das atividades aquáticas, aeróbi-
cas, ginástica, dança e modalidades congêneres, os estabele-
cimentos devem aderir, cumprir e fazer cumprir o Programa de 
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Empresarial de Prevenção e Cuidado, estabelecido no Decreto 
nº 7904/2020, além de:
I - adotar, entre a restrição do público para no máximo 20% 
(vinte por cento) da capacidade ou então 01 (uma) pessoa a 
cada 09 (nove) metros quadrados, à medida que implicar na 
menor aglomeração de pessoas;
II - proibir a entrada e permanência de crianças, idosos e de-
mais pessoas consideradas como grupo de risco;
III - executar atividades de máscara, quando possível, sendo 
obrigatório o uso durante toda a aula pelo professor/instrutor;
IV - disponibilizar álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cen-
to) nos locais de acesso, treinamento, áreas comuns;
V - respeitar o distanciamento entre os alunos;
VI - higienizar/desinfetar entre cada aula o local da aula, ba-
nheiros, mobiliários, equipamentos, corrimão, maçanetas, bar-
ras, puxadores, cadeiras, poltronas/sofás, terminais de paga-
mento etc.; 
VII - suspender o uso de acessórios e materiais de uso coletivo 
que não favoreçam a devida desinfecção;
VIII - manter os ambientes arejados;
IX - não compartilhar objetos de uso pessoal como garrafas de 
água, chinelos, toalhas de rosto, banho etc;
X - suspender locais de banho;
XI - evitar aglomerações na entrada e saída de cada turma;
XII - providenciar hipoclorito na entrada dos estabelecimentos.
§1º Fica autorizada, exclusivamente, para as atividades aquá-
ticas pessoas com idade entre 15 (quinze) a 55 (cinquenta e 
cinco) anos. Para as demais atividades relacionadas neste de-
creto a idade entre 12 (doze) a 65 (sessenta e cinco) anos.
§2º Nos esportes que necessitam de material (pranchinha, chi-
nelos, toalhas, garrafas de água e outros), cada aluno deve-
rá portar o seu, já higienizado em casa, não sendo permitido 
compartilhá-lo.
§3º Para as modalidades aquáticas, as piscinas devem adotar 
a porcentagem ideal de cloro por litro, além das demais práti-
cas de higiene interna e no seu entorno.
§4º Deverão ser adotadas medidas de prevenção, higiene e 
segurança adicionais para alunos e profissionais conforme a 
necessidade de cada modalidade autorizada neste decreto.
§5º Caso o aluno ou professor apresentar sintomas como: co-
riza, espirros, tosse, febre, falta de ar e diarréia não deverá 
comparecer ao treino e ser orientado a procurar ajuda médica.

Art. 2º Altera a redação do inciso III, do §6º, do art. 4º do De-
creto Municipal nº 7904/2020, que passa a vigorar com a se-
guinte redação:
“Art. 4º ................................
§6º .....................................
III - suspender aulas de contato físico;”

Art. 3º Fica permitido às atividades de tiro esportivo em clube 
e estande, sendo que os estabelecimentos comerciais de in-
sumos das atividades de pesca e tiro esportivo podem operar 
no horário das 09h (nove horas) às 21h (vinte e uma horas) de 
segunda a sábado, desde que seja adotado, no que se aplica 
as regras do Programa Empresarial de Prevenção e Cuidado, 
estabelecido no Decreto nº 7904/2020.  

Art. 4º O descumprimento das regras estabelecidas neste De-
creto serão passíveis de medidas administrativas e sanções 
previstas no Código de Postura e Código Tributário Municipal, 
além das sanções cíveis e penais aplicáveis ao caso.

Art. 5º As determinações deste Decreto poderão ser revistas a 
qualquer tempo, de acordo com as recomendações da Comis-
são Médica Especializada em Orientação e Recomendação de 

Medidas de Enfretamento à Pandemia Ocasionada pela CO-
VID-19 e/ou novas determinações do Governo Estadual e/ou 
Federal. 

Art. 6º O disposto neste Decreto não invalida as medidas ado-
tadas nos Decretos Municipais anteriores, no que não forem 
conflitantes. 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando disposições contrárias.

Guarapuava, 29 de maio de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7999/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Considerando que:

A Saúde é um direito social (art. 6º da CRFB/1988), e direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 
da CRFB/1988);

O Estatuto do Idoso determina que é obrigação da família, da 
comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao 
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida e 
à saúde (art. 3º da Lei Federal nº 10.741/2003);

O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é dever 
da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida e à saúde das crianças e adolescen-
tes (art. 4º da Lei Federal nº 8.060/1990);

Constitui direito básico do consumidor a proteção da vida, saú-
de e segurança contra os riscos provocados por práticas no 
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos 
ou nocivos, sujeitando o fornecedor de produtos ou serviços 
que violar a norma às penalidades previstas na legislação con-
sumerista (inciso l, do art. 60 da Lei Federal nº 8.078/1990 - 
Código de Defesa do Consumidor);

Constitui crime, sancionado de acordo com o art. 329 do Códi-
go Penal, opor-se à execução de ato legal, mediante violência 
ou ameaça contra funcionário competente para executá-lo ou 
a quem lhe esteja prestando auxílio;
Constitui crime, apenado de acordo com o art. 330 do Código 
Penal, desobedecer à ordem legal de funcionário público;
A declaração da Organização Mundial da Saúde (30/01/2020) 
definiu que o surto do novo coronavírus (COVID-19) constitui 
emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e 
em 11/03/2020 a classificou como pandemia da COVID-19; 

A Lei Federal nº 13.979 (06/02/2020) e a Portaria do Ministé-
rio da Saúde nº 356 (11/03/2020) que a regulamentou, e suas 
alterações;

O Decreto Estadual do Paraná nº 4230/2020 e suas alterações;
As determinações do Decreto Municipal nº 7815/2020 e suas 
alterações; 
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A Recomendação nº 2421 (27/03/2020) da Procuradoria Regio-
nal do Trabalho da 9ª Região, que determina que o Município 
de abstenha de autorizar a (re)abertura de estabelecimentos 
de serviços e atividades não essenciais sem a devida reco-
mendação técnica;

A recomendação técnica emitida em 30/03/2020 pela Comissão 
Médica Especializada, designada pela Portaria nº 262/2020 e 
as orientações emitidas nas reuniões virtuais e em grupos on-
line permanentes realizadas entre o Chefe do Poder Público e 
Comissão Médica Especializada sobre as medidas de enfren-
tamento à COVID-19 e de retomada economia local;

A Comissão Técnica, na reunião virtual do dia 22/05/2020 às 
11h, entendeu como possível a flexibilização do retorno de ati-
vidades até então proibidas, desde que o Programa Empresa-
rial de Prevenção e Cuidado seja aderido e cumprido;

O Decreto Legislativo nº 03/2020 da Assembleia Legislativa 
do Paraná que reconheceu o estado de calamidade pública no 
Município de Guarapuava;

Considerando o Decreto Presidencial nº 10.344, de 11 de maio 
de 2020.

DECRETA

Art. 1º Em relação ao retorno das atividades de artes marciais, 
os estabelecimentos devem aderir, cumprir e fazer cumprir o 
Programa de Empresarial de Prevenção e Cuidado, estabele-
cido no Decreto nº 7904/2020, além de:
I - adotar, entre a restrição do público para no máximo 20% 
(vinte por cento) da capacidade ou então 01 (uma) pessoa a 
cada 09 (nove) metros quadrados, à medida que implicar na 
menor aglomeração de pessoas;
II - proibir a entrada e permanência de crianças, idosos e de-
mais pessoas consideradas como grupo de risco;
III - executar atividades de máscara, sendo obrigatório o uso 
durante toda a aula pelo professor/instrutor;
IV - disponibilizar álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cen-
to) nos locais de acesso, áreas comuns, locais de treinamento;
V - respeitar o distanciamento entre os alunos;
VI - higienizar/desinfetar entre cada aula o local da aula, ba-
nheiros, vestiários, tatames, mobiliários, equipamentos, corri-
mão, maçanetas, barras, puxadores, cadeiras, poltronas/sofás, 
terminais de pagamento etc.; 
VII - suspender o uso de acessórios e materiais de uso coletivo 
que não favoreçam a devida desinfecção;
VIII - manter os ambientes arejados;
IX - não compartilhar objetos de uso pessoal como garrafas de 
água, chinelos, toalhas de rosto, banho etc.;
X - orientar os alunos que acessem ao locais de treino vestidos 
com uniformes (quimonos), evitando o uso dos vestiários;
XI - orientar sobre o uso de chinelos/sapatos ao circular fora 
dos tatames;
XII - suspender locais de banho;
XIII - evitar aglomerações na entrada e saída de cada turma;
XIV - realizar treinamentos de 50 (cinquenta) minutos;
XV - providenciar hipoclorito na entrada dos estabelecimentos.
§1º Fica autorizada atividades de artes marciais para crianças 
a partir de 10 (dez) anos de idade.
§2º Fica vedada a realização de atividades/manobras que de-
mandem contato físico.
a) Poderá ser realizada atividades de contato físico apenas 
entre membros da mesma família, em horários previamente 
agendados.  

§3º Nos esportes que necessitam de material (chinelos, qui-
monos, toalhas, garrafas de água e outros), cada aluno deve-
rá portar o seu, já higienizado em casa, não sendo permitido 
compartilhá-lo.
§4º Caso o aluno ou professor apresentar sintomas como: co-
riza, espirros, tosse, febre, falta de ar e diarréia não deverá 
comparecer ao treino e ser orientado a procurar ajuda médica.

Art. 2º O descumprimento das regras estabelecidas neste De-
creto serão passíveis de medidas administrativas e sanções 
previstas no Código de Postura e Código Tributário Municipal, 
além das sanções cíveis e penais aplicáveis ao caso.

Art. 3º As determinações deste Decreto poderão ser revistas a 
qualquer tempo, de acordo com as recomendações da Comis-
são Médica Especializada em Orientação e Recomendação de 
Medidas de Enfretamento à Pandemia Ocasionada pela CO-
VID-19 e/ou novas determinações do Governo Estadual e/ou 
Federal. 

Art. 4º O disposto neste Decreto não invalida as medidas ado-
tadas nos Decretos Municipais anteriores, no que não forem 
conflitantes. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando disposições contrárias.

Guarapuava, 03 de junho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8000/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Nomear o Senhor Ademir Fabiane, inscrito no CPF nº 
214.041.869-72, para exercer o cargo de Secretário Municipal 
de Turismo, cumulativamente com o cargo de Secretário Muni-
cipal de Agricultura, a partir de 04 de junho de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de junho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 298/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença Paternidade, sem prejuízo de remu-
neração, aos servidores:
I -Phelipe Henrique Rigo, Matrícula nº 17.830/6 – 18.705/4, Mé-
dico Gen. P. A. 20H, lotado na Secretaria de Administração e 
Saúde, compreendendo o período de 20/04/2020 a 29/04/2020.
II -Erivelson Ortiz Conceição, Matrícula n.º 17.323/1, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, com-
preendendo o período de 24/04/2020 a 03/05/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 03 de junho de 2020.
 

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 336/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto aos servidores:
I -Amalia Regina Alves Teixeira Kuster, matrícula n.º 7956/1, 
Fonoaudióloga, lotada na Secretaria de Saúde, compreenden-
do o período de 12/05/2020 a 18/05/2020.
II -Cilse de Fatima Cardoso Kunst, matrícula n.º 15.005/3, Pro-
fessora, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 21/05/2020 a 27/05/2020.
III -Maria Salete Iastremski, matrícula n.º 9.370/0, Servente de 
Limpeza, lotada na Secretaria de Saúde, compreendendo o pe-
ríodo de 20/05/2020 a 26/05/2020.
IV -Sabrina Pimentel Bastos, matrícula n.º 12.312/9, Enfermei-
ra, lotada na Secretaria de Saúde, compreendendo o período 
de 06/05/2020 a 12/05/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 03 de junho de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 355/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Casamento a servidora Larissa 
Bento de Azevedo, matrícula nº 17.069/0, Enfermeira, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 
15/05/2020 a 21/05/2020. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 03 de junho de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 363/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para dirigirem 
veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventual-
mente, em razão da necessidade funcional exigida pelas res-
ponsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante 
assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade 
até 30 de setembro de 2020:
I.Doraci Senger Luy – Carteira de Habilitação nº 03926097388;
II.Carlos Marcelo Kaliberda – Carteira de Habilitação nº 
02702158224;
III.James Iochaki Bogdanovictz Ishimoto – Carteira de Habilita-
ção nº 04661663200;
IV.Rosevera Bernardim Correa – Carteira de Habilitação nº 
02816474986;
V.Tania Cristina Ferreira Fabris – Carteira de Habilitação nº 
00363973699.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 02 de junho de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor 
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atu-
alizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, _______ de ____________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL
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FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 036/2020.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA, do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 120/2020 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE

Art.1º - Designar a servidora Daniele de Goes de Lima, matrícula nº 1584-2, para responder como Coordenadora da Unidade de 
Acolhimento Rio de Janeiro, da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância - Fundação Proteger, no período de 01 
á 18 de Junho de 2020, em virtude das férias da coordenadora Sirlene de Fátima Kalizak.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de Junho de 2020.

Guarapuava, 01 de junho de 2020.
Antonio Carlos Martini Mino

Presidente da Fundação PROTEGER

PORTARIA Nº 037 de 01 de JUNHO DE 2020.

O Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais,

R E S O L V E
 
Art. 1º Conceder à Comissão de Processo de Sindicância, instituída pela Portaria nº 029/2020, publicada no Boletim Oficial do 
Município nº 1831 de 30 de abril de 2020, dilação de prazo por 30 (trinta) dias.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 29 de maio de 2020.

Guarapuava, 01 junho de 2020.
Antonio Carlos Martini Mino

Presidente da Fundação Proteger
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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SURG
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GUARAPUAVA PREV

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
DECRETO 20/2020

A MESA EXECUTIVA DO PODER LEGISLATIVO, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:

DECRETA:

Este decreto objetiva adequar o período de trabalho das atividades internas no Poder Legislativo do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná.

Art. 1° Este decreto dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do COVID-19 no 
âmbito do Poder Legislativo.

Parágrafo único. As medidas de que trata este decreto vigorarão até decisão em sentido contrário da Mesa. 

Art. 2° O acesso de munícipes as dependências internas e gabinetes será limitada um por gabinete de forma organizada. Quan-
do o limite por atingindo o munícipe deverá aguardar a saída de outro para adentrar e o controle será realizado pela portaria. 

§ 1° O caput deste artigo não se aplica para prestadores de serviços, profissionais de veículos de imprensa, assessores de en-
tidades e órgãos públicos e representantes de instituições, que serão credenciados e  autorizados pelo Diretor Administrativo. 

§ 2° Os servidores devem permanecer em suas salas de lotação e trabalho evitando a circulação no prédio.  

Art. 3° Fica instituído o regime de teletrabalho para os servidores com idade igual ou superior a 65 anos, cardiopatas graves ou 
descompensados (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica 
descompensada, etc.); reumáticas ou que estão em tratamento de saúde que cause diminuição da imunidade; pneumopatas 
graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores de asma, DPOC, etc.); imunodeprimidos (lúpus, câncer, HIV e 
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outras enfermidades conforme juízo clínico); doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); diabéticos, conforme 
juízo clínico; gestantes, puérperas e lactantes.

§ 1° Servidores públicos municipais que fizeram autodeclaração (enquadramento no grupo de risco) deverão realizar a compro-
vação e poderão ser convocados pela Divisão de Perícia Municipal para avaliação quanto à permanência em isolamento domi-
ciliar e atividades de teletrabalho.

§ 2° Nos casos dos servidores que se enquadrem no caput e receberem gratificações cuja natureza esteja relacionada à execu-
ção da atividade em si deve ser realizado a sua suspensão.

§ 3º Os servidores durante o período de afastamento não poderão se ausentar da cidade e deverão estar à disposição.   

§ 4º Em caso de não atender o chamado durante o teletrabalho no horário de funcionamento será considerado falta comunicada 
pela chefia imediata ao Recursos Humanos. 

§ 5º  Os servidores não podem retirar bens patrimoniais da Casa durante esse período. 
 
Art. 4° O superior hierárquico poderá instituir escala de revezamento de trabalho nos departamentos e gabinetes com dois ou 
mais servidores. 

§ 1º Em todos os departamentos e gabinetes de vereadores deverá permanecer um servidor durante expediente interno de fun-
cionamento.  

§ 2º A escala fixada na porta do departamento/gabinete deverá demonstrar o servidor que estará em expediente interno na Câ-
mara e quem estará em teletrabalho. 

§ 3º O horário de funcionamento interno será das 13h00 as 17h00 sem prejuízo da remuneração.

§ 4º A autoridade superior poderá excepcionalizar a escala interna para departamentos com mais de dois servidores em turnos, 
sendo das 8h00 as 12h00 respeitando o previsto no § 1º e no turno das 13h00 as 17h00.

§ 5º O documento com a escala deverá ser encaminhada ao Diretor Administrativo e anexada na porta de cada departamento 
para publicidade.

Art. 5° Em caso de servidor com sintoma semelhado ao Convid-19 deverão formalizar seu pedido de dispensa a chefia imediata 
e aguardar orientações até resultado do exame.

Art. 6° Fica estabelecido o uso obrigatório de máscaras para o desempenho das atividades profissionais no Poder Legislativo, 
para evitar a transmissão comunitária da COVID-19, conforme previsão do Decreto nº7804 e 7842, de 03 de abril de 2020.  

Art. 7° A sessão legislativa ordinária poderá ser em ambiente virtual e o horário poderá ser as 17h00.

Art. 8° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga disposições anteriores.

Guarapuava, 04 de junho de 2020.
JOÃO CARLOS GONÇALVES

Presidente

DANILO DOMINICO                                SAMUEL DA SILVA PINTO
1º Vice-Presidente                                              2º Vice-Presidente

VALDOMIRO BATISTA                               SERGIO ANDRÉ NIEMES
1º Secretário                                                      2º Secretário

ANDERSON MARCELO DE LIMA 
3º Secretário
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