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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 31 de julho de 2020
Veiculação: 31 de julho de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1895

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 8096/2020

DECRETOS

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

DECRETA

Art. 1º Nomear a senhora Priscila Schran de Lima, inscrita no 
CPF nº 063.979.019-47, para exercer o cargo de Secretária 
Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, a partir de 27 
de julho de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 27 de julho de 2020 e revo-
gando o decreto nº 7993/2020.

Guarapuava, 28 de julho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8104/2020
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);

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);

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

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

A portaria do MEC de nº 572, de 1º de julho de 2020 que insti-
tui o Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades 
nas Instituições Federais de Ensino e dá outras providências 
(Brasil, 2020);

O Manual Sobre Biossegurança Para Reabertura de Escolas 
no Contexto da COVID-19, de 24 de julho de 2020, da Funda-

ção Oswaldo Cruz - FIOCRUZ

A deliberação da Comissão Médica Especializada, designada 
pela Portaria nº 262/2020 ocorrida na plataforma virtual google 
meet, no dia 30/07/2020 às 18h30min, onde houve a ciência 
e concordância da retomada das atividades presenciais das 
Instituições de Ensino Superior Privadas, mediante a apresen-
tação e aprovação dos planos de retorno, contingência e de 
boas práticas de biossegurança para todos os trabalhadores 
e estudantes;

A Portaria nº 1.565/2020 de 18 de junho de 2020 do Minis-
tério da Saúde que “Estabelece orientações gerais visando à 
prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da CO-
VID-19, e à promoção da saúde física e mental da população 
brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada 
segura das atividades e o convívio social seguro.”;

DECRETA

Art. 1º Fica autorizado o retorno gradual, parcial e facultativo 
das atividades letivas presencias nas Instituições de Ensino 
Superior Particular.
§1º O retorno autorizado no caput poderá ocorrer a partir do 
dia 10 de agosto de 2020, desde que seja protocolizado e 
aprovado tempestivamente o plano de retorno, contingência e 
de boas práticas de biossegurança para todos os trabalhado-
res e estudantes. 
§2º Os planos de retorno, contingência e de boas práticas de 
biossegurança para todos os trabalhadores e estudantes pro-
tocolizados serão submetidos para deliberação e aprovação 
da Comissão Especial, designada por Portaria do Poder Exe-
cutivo Municipal.
§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. 2º Para a realização das atividades presenciais, será ne-
cessário se fazer cumprir as seguintes medidas de biossegu-
rança:
I – realizar a triagem clínica de todos os docentes, alunos, co-
laboradores e pacientes que forem acessar as dependências 
da Instituição de Ensino;
II - manter alunos do grupo de risco em atividades remotas;
III – respeitar o distanciamento mínimo entre os alunos e cola-
boradores, com no mínimo 1,5m (um metro e meio) de distân-
cia, mantendo espaços demarcados e isolados;
IV - realizar marcação de mão única em corredores para mini-
mizar o tráfego frente a frente, quando for possível;
V - disponibilizar álcool em gel ou líquido na concentração de 
70% (setenta por cento) na entrada, salas de atendimentos, 
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 433/2020

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, inciso II “B”, da Lei Comple-
mentar Municipal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto ao servidor:
I -Andreia Ferreira Lino, matrícula n.º 14.892/0, Agente Co-
munitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 29/06/2020 a 05/07/2020.
II -Ana Paula Serra de Araújo, matrícula n.º 16.923/4, Fisiotera-
peuta, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compreenden-
do o período de 28/06/2020 a 04/07/2020.
III -Carlos Ortiz Vargas, matrícula n.º 14.791/5, Médico Genera-
lista de ESF, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compre-
endendo o período de 16/07/2020 a 22/07/2020.
IV -Deloni de Bortoli Trinco Pereira, matrícula n.º 14.889/0, 
Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Munici-
pal de Saúde, compreendendo o período de 24/06/2020 a 
25/06/2020.
V -Edina Sandra Castro Terra, matrícula n.º 12.298/0, Assisten-
te administrativo I, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 19/07/2020 a 25/07/2020.
VI -Eva Candido, matrícula n.º 16.374/0, Servente de Limpeza, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 06/07/2020 a 12/07/2020.
VII -Eliana de Fátima Collares Rodrigues, matrícula n.º 11.583/5, 
Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 13/07/2020 a 19/07/2020.
VIII -Ivana Trinco Pereira da Silva, matrícula n.º 9.494/3, Auxi-
liar de Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 24/06/2020 a 30/06/2020.
IX -Ivete Aparecida de Assis Cordeiro, matrícula n.º 15.740/6, 
Servente de Limpeza, lotado na Secretaria Municipal de Edu-

laboratórios, balcões;
VI - exigir uso de máscaras de todos que acessarem as depen-
dências das instituições, mantendo o uso em tempo integral;
VII - interditar todos os bebedouros com acionamento manual;
VIII - higienizar/desinfetar entre cada aula o local, mobiliários, 
equipamentos, corrimão, maçanetas, barras, puxadores, ca-
deiras, poltronas/sofás, terminais de pagamento, bem como 
todos os locais de contato coletivo; 
IX - manter os ambientes arejados, suspendendo a utilização 
de aparelhos de ar condicionado;
X - regulamentar o uso dos espaços de convivência, já que es-
paços como pátios e corredores são espaços de manutenção 
do distanciamento físico;
XI - regulamentar o uso de biblioteca, mantendo o distancia-
mento e as regras de higienização;
XII - suspender toda e qualquer realização de eventos internos 
que caracterizem aglomeração de pessoas, haja vista a impos-
sibilidade da manutenção das regras de distanciamento;
XIII - orientar que trabalhadores e estudantes que estão com 
sinais e sintomas, doentes ou que tiveram contato direto com 
uma pessoa contaminada com a Covid-19, a ficarem em casa 
e entrarem em contato com o Call Center;
XIV – confirmando a contaminação de algum aluno ou colabo-
rador, deverá ser imediatamente comunicado todos os que ti-
veram contato, efetuando a dispensa das atividades da sala ou 
do setor, bem como deverão ser repassadas as informações 
ao Call Center para recomendações;
XV - demais ações sanitárias aplicáveis a cada local de circu-
lação de pessoas, conforme espaços de cada Instituição de 
Ensino Superior Particular.

Art. 3º As atividades práticas de todos os cursos e períodos 
das Instituições de Ensino Superior Particular estão autoriza-
das, se obrigatoriamente: 
I – realizar a triagem clínica de todos os docentes, alunos, cola-
boradores e pacientes ao adentrarem nos espaços onde ocor-
rerá as aulas práticas;
II – organizar alunos em grupos para evitar aglomeração nos 
laboratórios, respeitando o distanciamento social;
III - definir aulas práticas concentradas;
IV - respeitar o distanciamento entre os alunos e pacientes, 
com no mínimo 1,5m (um metro e meio) de distância, manten-
do espaços demarcados e isolados;
V - disponibilizar álcool em gel ou líquido na concentração de 
70% (setenta por cento) na entrada, salas de atendimentos, 
laboratórios, balcões ou próximos de locais de contato coletivo;
VI - fornecer equipamentos de proteção individual aos alunos;
VII - exigir uso de máscaras;
VIII - higienizar/desinfetar entre cada aula o local, mobiliários, 
equipamentos, corrimão, maçanetas, barras, puxadores, ca-
deiras, poltronas/sofás, terminais de pagamento etc.; 
IX - manter os ambientes arejados, suspendendo a utilização 
de aparelhos de ar condicionado;
X – utilização de jalecos próprios nos laboratórios;
XI - caso o aluno, docente, colaborador ou paciente apresen-
tar sintomas como: coriza, espirros, tosse, febre, falta de ar 
e diarréia não deverá comparecer às aulas e ser orientado a 
procurar ajuda médica ou entrar em contato com o Call Center 
da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 4º As Instituições de Ensino Superior Particular e as Insti-
tuições especializadas em Cursos Técnicos Profissionalizantes 
da Área da Saúde, que retornarem com as atividades práti-
cas de atendimentos a pacientes do Sistema Único de Saúde 
– SUS em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Guarapuava deverão manter o protocolo firmado 

com a Coordenação do COAPES - Contrato Organizativo de 
Ação Pública Ensino – Saúde para a manutenção das medidas 
de proteção, responsabilidade e segurança a serem adotadas 
durante a permanência dos alunos no cenário da saúde muni-
cipal.
Parágrafo único. As aulas práticas nos cenários da saúde mu-
nicipal somente poderão ocorrer a partir do dia 08/09/2020 
após avaliação e deliberação da Coordenação do COAPES - 
Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino – Saúde.

Art. 5º 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. 6º Este Decreto entra em vigor às 00:00 do dia 10 de agos-
to de 2020, revogando o Decreto nº 7979/2020 e disposições 
contrárias.

Guarapuava, 31 de julho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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cação e Cultura, compreendendo o período de 14/07/2020 a 
20/07/2020.
X -Izolete Aparecida Da Costa, matrícula n.º 15.731/7, Servente 
de Limpeza, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 22/07/2020 a 28/07/2020.
XI -Jeane Elida Mendes, matrícula n.º 11.485/5, Agente Co-
munitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 23/06/2020 a 29/06/2020.
XII -Luciana Trinco Pereira Camargo, matrícula n.º 12.316/1, 
Agente comunitário de saúde, lotado na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, compreendendo o período de 24/06/2020 a 
30/06/2020.
XIII -Lourdes De Fatima Olenik, matrícula n.º 18.143/9, Técni-
co em Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 28/06/2020 a 04/07/2020.
XIV -Rosidete Ramos Machado, matrícula n.º 15.775/9, Ser-
vente de Limpeza, lotado na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 02/07/2020 a 
08/07/2020.
XV -Shirley Ribeiro da Rosa Stremel, matrícula n.º 11.765/0, 
Supervisora Pedagógica, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo o período de 13/07/2020 
a 19/07/2020.

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

Guarapuava 30 de Julho de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 437/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 133, da Lei Complementar Munici-
pal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença Paternidade, sem prejuízo de remu-
neração, ao servidor:
I -Emerson Roberto Wendler, Matrícula n.º 10.123/0, Motorista 
Veículos Leves, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 16/07/2020 a 25/07/2020.
II -Luciano da Luz, Matrícula n.º 17.362/2, Motorista Veículos 
Leves, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo o período de 13/06/2020 a 22/06/2020.

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

Guarapuava, 30 de Julho de 2020.
 

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

 REPUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 466/2020
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 membros para compor a Comissão de Avalia-
ção e Julgamento – CAJ, que tem a finalidade de organizar e 

avaliar o Processo Seletivo Simplificado – PSS, cujo objetivo 
é a contratação em caráter temporário, para o atendimento de 
interesse público da Secretaria Municipal de Políticas Públicas 
para as Mulheres, dos profissionais de Assistente Social e Psi-
cólogo:
I - Representantes do Poder Executivo Municipal
a) Francisco Sani Kramer Pedroso – cargo: Professor;
b) Helisoellen Maria Pugsley – cargo: Assistente Administrativo 
II;
c) João Adeilson de Siqueira Ferreira – cargo: Assistente Ad-
ministrativo I;
d) Luciane Sékula – cargo: Psicóloga;
e) Elizangela Vaz do Nascimento – cargo: Assistente Social.
II - Representante do Sindicado dos Servidores, Funcionários 
Públicos e Professores Municipais de Guarapuava – SISPP-
MUG
a)Doris de Fatima Iastrenski – cargo: Educador Infantil.

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

 Guarapuava, 21 de julho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA e  AUTORIZAÇÃO

Abertura de PSS – Processo Seletivo Simplificado de ASSIS-
TENTE SOCIAL E PSICÓLOGO.

CONSIDERANDO o disposto no inciso I do Art. 2º, da Lei Mu-
nicipal nº 1980/2011;

CONSIDERANDO Decreto Municipal nº 7815/2020, Decreto 
Municipal nº 7820/2020 e o Decreto Municipal nº 7826/2020;

CONSIDERANDO Decreto Municipal nº 7892/2020, que decla-
ra calamidade pública no Município de Guarapuava;

CONSIDERANDO a situação de calamidade pública reconhe-
cida pela Assembléia Legislativa do Paraná por meio do De-
creto Legislativo nº 03 de 2020, publicado no Diário Oficial da 
Assembléia nº 1933, no dia 07 de abril de 2020;

CONSIDERANDO o Memorando nº 089/2020 da Secretaria 
Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, que solicita a 
abertura de PSS – Processo Seletivo Simplificado para a con-
tratação de Assistente Social e Psicólogo, para suprir tempora-
riamente a falta de servidores, em caráter emergencial;

CONSIDERANDO o parecer jurídico nº 539/2020;

CONSIDERANDO a necessidade do Município em atender 
com prioridade a aumento demanda da área de Políticas Pú-
blicas para Mulheres em decorrência da Pandemia ocasionado 
pela COVID-19.

Justifica-se a abertura de PSS – Processo Seletivo Simplifica-
do, para a contratação de  Assistente Social e Psicólogo, haja 
vista a necessidade de suprimento da demanda desses profis-
sionais que contribuirão no enfrentamento de diversos desafios 
no combate e prevenção à violência contra a mulher.

Ainda, a formalização e contratação por PSS – Processo Sele-
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tivo Simplificado viabilizará o atendimento das demandas apre-
sentadas, resultante do aumento considerável dos índices de 
violência doméstica em 12,8%, constatado no primeiro quadri-
mestre de 2020 quando comparado com o mesmo período de 
2019, em decorrência da situação de calamidade pública e me-
didas de enfrentamento, em razão da pandemia da COVID-19. 
Neste sentido, está sendo ofertada pelo presente PSS – Pro-
cesso Seletivo Simplificado, 01 (uma) vaga para Assistente So-
cial e 01 (uma) vaga para Psicólogo, com validade de 06 (seis) 
meses, de acordo com a Lei Municipal nº 1980/2011.

Por fim, diante da solicitação da Secretaria Municipal de Polí-
ticas Públicas para Mulheres e o parecer técnico nº 004/2020 
da Secretaria Municipal de Finanças, AUTORIZO a abertura 
de PSS – Processo Seletivo Simplificado, para a contratação 
desses profissionais, por prazo determinado, visto a essenciali-
dade dos serviços da área de Políticas Públicas para mulheres 
e a necessidade de resposta imediata por parte da Administra-
ção Municipal a população do Município de Guarapuava. 

Guarapuava, 21 de julho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 483/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, inciso II “A”, da Lei Comple-
mentar Municipal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Casamento, a servidora Thaina-
ra Laís Ramos Pedroso Caldas, matrícula n.º 18.896/4, Assis-
tente Administrativo II, lotada na Secretaria Municipal de Finan-
ças, compreendendo o período de 24/07/2020 a 30/07/2020. 

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

Guarapuava, 30 de Julho de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO JORDÃO - CRJ
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FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 053 de 18 de JULHO 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 041/2020, publicada no Boletim Oficial do 
Município nº 1863 de 17 de junho 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 18 de julho de 2020.

Guarapuava,  18  de julho de 2020.

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente da Fundação Proteger

SURG
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
DECRETO No 25/2020  

                           
O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear em virtude de habilitação no Concurso Público 01/2017, de acordo com o que dispõe o art. 37, inciso II da 
Constituição Federal e a Lei Complementar 61/2016, de 15 de junho de 2016, a servidora MARIZA DE SOUZA ALVES, CPF 
072.081.179-18, RG 10.172.670-3, para exercer em caráter efetivo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, tendo como remune-
ração a constante do anexo I da LC 61/2016, lotada no Departamento de Serviços Administrativos, a partir desta data.  
  
Art. 2º O cargo de Auxiliar de Serviços Gerais tem como função: promover a higienização de mobiliários, equipamentos, pisos, 
janelas, vidros e sanitários, preservando os ambientes de trabalho; zelar pela conservação de plantas e jardins; remover entulhos 
e lixo, auxiliar nos serviços de copa, executar outras tarefas correlatas. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 29 de julho de 2020.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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