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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 10 de junho de 2020
Veiculação: 10 de junho de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1860

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 7978/2020
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) 
defi niu que o surto do novo coronavírus (COVID-19) constitui 
emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e 
em 11/03/2020 a classifi cou 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 fl exibilização 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;

A retomada gradativa das atividades e a necessidade de rein-
serção no mercado do trabalho;

DECRETA

Art. 1º Fica autorizado o retorno das atividades de cursos pro-
fi ssionalizantes e preparatórios para concursos em decorrência 
da necessidade de retomada das atividades e reinserção no 
mercado de trabalho, desde que os estabelecimentos cum-
pram com o Programa de Empresarial de Prevenção e Cuida-
do, estabelecido no Decreto nº 7904/2020, além de:
I - adotar a restrição de público, sendo 01 (uma) pessoa a cada 
03 (três) metros quadrados;
II - disponibilizar álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cen-
to) na entrada, salas de aula, salas de práticas, laboratórios, 
balcões;
III - respeitar o distanciamento entre os alunos;
IV - exigir que os alunos permaneçam de máscaras e sentados 
durante as atividades;
V - evitar cumprimentos antes e após as atividades;
VI - higienizar/desinfetar entre cada aula o local, mobiliários, 
equipamentos, corrimão, maçanetas, barras, puxadores, ca-
deiras, poltronas/sofás, terminais de pagamento etc.; 
VII - manter os ambientes arejados, sem a utilização de apare-
lhos de ar condicionado;
VIII – possibilitar a inscrição e acesso somente por pessoas 
com idade entre 18 (dezoito) à 55 (cinqüenta e cinco) anos;
IX - fazer a aferição de febre de cada aluno na entrada do es-
tabelecimento;
X - evitar aglomerações na entrada e saída de cada turma;
XI - providenciar hipoclorito na entrada dos estabelecimentos.
Parágrafo único. Caso o aluno ou professor apresentar sinto-
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mas como: coriza, espirros, tosse, febre, falta de ar e diarréia 
não deverá comparecer às aulas e ser orientado a procurar 
ajuda médica.
Art. 2º A fiscalização das medidas determinadas por esse De-
creto serão realizadas pela Fiscalização Geral do Município.
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, 
com efeitos a partir de 01 de julho de 2020, revogando dispo-
sições contrárias.

Guarapuava, 29 de maio de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7879/2020
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 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;

A atividade dos cursos da área de saúde prestam serviços es-
senciais para atendimento a comunidade carente e famílias em 
situação de vulnerabilidade;

DECRETA

Art. 1º Fica autorizado o retorno das atividades letivas teóricas 
e práticas para os alunos matriculados nos dois últimos semes-
tres dos cursos da área da saúde do ensino superior particular. 
Art. 2º Às instituições de ensino particular que retornarem com 
as atividades práticas de atendimentos a pacientes do Sistema 
Único de Saúde – SUS em parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de Guarapuava deverão entrar em con-
tato com a coordenação do COAPES - Contrato Organizativo 
de Ação Pública Ensino – Saúde para que sejam definidas as 
medidas de proteção, responsabilidade e segurança a serem 
adotadas durante a permanência dos alunos no cenário da 
saúde municipal.
Art. 3º Para o retorno das atividades descritas neste decreto, 
as instituições de ensino superior devem aderir, cumprir e fazer 
cumprir o Programa de Empresarial de Prevenção e Cuidado, 
estabelecido no Decreto nº 7904/2020, além de:
I - disponibilizar álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cento) 
na entrada, salas de atendimentos, laboratórios, balcões;
II - respeitar o distanciamento entre os alunos e pacientes;
III - fornecer equipamentos de proteção individual aos alunos;
IV - exigir uso de máscaras;
V - higienizar/desinfetar entre cada aula o local, mobiliários, 
equipamentos, corrimão, maçanetas, barras, puxadores, ca-
deiras, poltronas/sofás, terminais de pagamento etc.; 
VI - manter os ambientes arejados, sem a utilização de apare-
lhos de ar condicionado;
VII – organizar alunos para evitar aglomeração, respeitando o 
distanciamento social;
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VIII – realizar a triagem clínica de todos os docentes, alunos, 
colaboradores e pacientes ao adentrarem nos espaços de prá-
ticas;
IX  – utilização de jalecos próprios nos laboratórios;
X – atender os pacientes respeitando a janela imunológica, ou 
seja, para cada 03 (três) dias de atendimento, manter 10 (dez) 
dias de afastamento.
Parágrafo único. Caso o aluno, docente, colaborador ou pa-
ciente apresentar sintomas como: coriza, espirros, tosse, febre, 
falta de ar e diarréia não deverá comparecer às aulas e ser 
orientado a procurar ajuda médica.
Art. 4º A fiscalização das medidas determinadas por esse De-
creto serão realizadas pela Fiscalização Geral do Município.
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. 5º 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. 6º 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. 7º O disposto neste Decreto não invalida as medidas ado-
tadas nos Decretos Municipais anteriores, no que não forem 
conflitantes. 
Art. 8º 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 8006/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

DECRETA

Art. 1º Revoga o art. 4º do Decreto 7815/2020.

Art. 2º Altera o inciso VIII do Decreto 7904/2020, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ...............
(...)
VIII - gestantes, puérperas e lactantes (até o 6º de amamen-
tação).
(...)”

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando disposições contrárias.

Guarapuava, 05 de junho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8018/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Ficam designados pregoeiros, equipe de apoio e Co-
missão de Licitação, conforme Portarias vigentes, para exerce-
rem, simultaneamente, suas função junto ao Consórcio Inter-
municipal do Vale do Rio Jordão (CRJ).

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando o Decreto nº 7970/2020.

Guarapuava, 10 de junho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8019/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Fica revogada qualquer designação do Sr. Antonio Ce-
zar Ferreira Prestes, como titular ou membro de comissões, 
conselhos, comitês, câmaras técnicas, convênios, consórcios, 
sistemas de natureza financeira e órgãos congêneres junto ao 
Município de Guarapuava, a partir de 03 de junho 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 03 de junho de 2020.

Guarapuava, 10 de junho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8020/2020
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CONSELHOS

PORTARIAS

PORTARIA Nº 393/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, para exer-
cerem as funções de pregoeiro oficial e equipe de apoio do 
Município de Guarapuava, a partir de 15 de junho de 2020:
§ 1º PREGOEIROS:
a)Adeline Ramos, cargo Auxiliar de Saúde Bucal;
b)Diego Volff, cargo Assessor A2;
c)Elizane Zelinski, cargo Assessor Jurídico;
d)Jessica Dal Piva de Oliveira, cargo Oficial Administrativo;
e)Matheus Augusto Frighetto, cargo Assessor A1;
f)Nilseia de Lara Fiker, cargo Operador de Computador;
§ 2º EQUIPE DE APOIO:
I – Titulares:
a)Adriano Rodrigues de Bem, cargo Motorista de Ambulância;
b)Andriela de Fátima Borges, cargo Oficial Administrativo;
c)Danielle Cristina Chemin, cargo Oficial Administrativo;
d)Eleni de Castro Rodrigues, cargo Telefonista;
e)Francieli Conrado, cargo Agente de Combate às Endemias;
f)Joeci Aparecida de Lima, cargo Fiscal Tributário;
g)Rosimere de Paris Dias, cargo Operador de Computador;
h)Vinícius de Moura da Silveira, cargo Analista de Sistemas;
i)Viviane dos Santos Oliveira, cargo Oficial Administrativo.
II – Suplente:
a)Janaina Staben Oliveira, cargo Agente Comunitário de Saú-
de;
b)Lucy Aparecida Becker Rauber, cargo Oficial Administrativo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 15 de junho e revogando a 
Portaria nº 071/2020.

Guarapuava, 10 de junho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 022/2020

Súmula: Aprova a Inscrição de Entidade no Conselho Municipal 
de Assistência Social do Município de Guarapuava.
Considerando a Lei Municipal nº 541/95, que regulamenta o 
Conselho Municipal de Assistência Social de Guarapuava; 
Considerando a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que 
dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras 
providências, e em especial o artigo 1º, que dispõe sobre o 
caráter não contributivo e a gratuidade da Assistência Social, 
o artigo 3º, que dispõe sobre o conceito de entidades de assis-
tência social e artigo 9º, que trata do funcionamento das enti-
dades ou organizações de assistência social;  
Considerando o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, 
que dispõe sobre as Entidades e Organizações de Assistência 
Social de que trata o artigo 3º da Lei 8.742, de 7 dezembro de 
1993, e dá outras providências; 
Considerando a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, 
aprovada pela Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 
2004, que dispõe sobre as diretrizes e princípios para a implan-

tação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS; 
Considerando a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro 
de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços So-
cioassistenciais e suas atualizações; 
Considerando a Resolução CNAS nº 4, de 11 de fevereiro de 
2014, que institui o Programa Nacional de Aprimoramento da 
Rede Socioassistencial Privada do SUAS – Aprimora Rede e 
aprova os critérios e procedimentos para incentivar a qualifi-
cação dos serviços, programas, projetos e benefícios socio-
assistenciais ofertados pelas entidades privadas no âmbito do 
SUAS;
Considerando a Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014, do 
CNAS, que define os parâmetros nacionais para a inscrição 
das entidades ou organizações de Assistência Social, bem 
como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioas-
sistenciais nos Conselhos de Assistência Social;
Considerando a Resolução nº016/2014 de 17 de setembro de 
2014, do CMAS,  que define os parâmetros para a inscrição, 
acompanhamento e fiscalização das Entidades e Organiza-
ções de Assistência Social, bem como dos serviços, progra-
mas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social de Guarapuava;
Considerando as deliberações da plenária extraordinária reali-
zada online em 04/06/2020. (Ata nº 004/2020).
 O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541, de 
22/12/95, 

RESOLVE

Art 1º - Aprovar a inscrição da Entidade abaixo descrita, no 
Conselho Municipal de Assistência Social do Município de 
Guarapuava.

Entidades
Entidade CNPJ Número da 

Inscrição
Associação de 
Amigos de Pes-
soas Especiais 
- AAPE

12.192.677/0001-58 26/2020

Art 2° - Emitir comprovante de inscrição de Entidade no Con-
selho, conforme consta na Resolução nº 016/204, anexo IV.

Art 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Guarapuava,  04  de junho  de 2020.

Marcio Anderson Miqueta
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência So-

cial - CMAS
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
VALE DO RIO JORDÃO - CRJ
RESOLUÇÃO Nº 018/2020

SÚMULA: Recesso

LEONARDO JOSÉ VALENGA, Diretor Presidente do Consór-
cio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, no uso de 
suas atribuições que lhe foram conferidas pela Resolução Nº 
009/2020,
   RESOLVE:

Art. 1º - Fica estabelecido recesso do Consórcio Intermunicipal 
do Vale do Rio Jordão – CRJ, no dia 12 de junho de 2020.
Parágrafo único – O expediente retornará ao normal dia 15 de 
junho de 2020.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.
 
Guarapuava, 10 de junho de 2020.

LEONARDO JOSÉ VALENGA
Diretor Presidente do CRJ
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