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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 30 de outubro de 2020
Veiculação: 30 de outubro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1957

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8248/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Nadia Moccelin, no cargo de Assessor A1, matrícula nº 18604-0, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Comunicação Social, a partir de 18 de outubro de 2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 18 de outubro de 2020.

Guarapuava, 19 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8249/2020
Institui o Programa Emergencial Corrente Cultural Guarapuava, regulamentando, no âmbito municipal, a Lei Federal 14.017, de 
29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Nomeia membros do Grupo de Trabalho 
para Gestão e Avaliação do Auxílio Emergencial à Cultura, no município de Guarapuava/PR e dá outras providências.

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 de todos; 

Considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo coronavírus 
(COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional; 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia da COVID-19; 

Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 

Considerando a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou o disposto na Lei 
Federal nº 13.979/2020; 

Considerando as determinações do Decreto Estadual do Paraná nº 4230/2020 e suas alterações; 

Considerando a Recomendação nº 2421 de 27 de março de 2020 da Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região no Muni-
cípio de Guarapuava, que determina que o município de abstenha de autorizar a (re)abertura de estabelecimentos de serviços 
e atividades não essenciais sem a devida recomendação técnica, pautada em princípios científicos e oriunda de órgãos locais, 
estaduais e federais de saúde, bem como consentânea com os parâmetros de recomendação da Organização Mundial de Saú-
de, que porventura reputem adequada e segura à saúde dos trabalhadores a gradativa retomada das atividades; 

Considerando o que já foi determinado nos Decretos municipais nº 7815, 7820, 7821, 7822 e 7823, todos de março de 2020;

Considerando o reconhecimento de calamidade pública no Município de Guarapuava; 

Considerando a recomendação emitida em 30 de março de 2020, pela Comissão Médica Especializada em Orientação e Reco-
mendação de Medidas de Enfretamento a Pandemia ocasionada pela COVID-19, designada pela Portaria nº 262/2020; 

Considerando a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas, além da redução de mobilidade pelo comércio local e na 
cidade de Guarapuava;

Considerando os artigos de revistas científicas oficiais relacionadas à COVID-19; 
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Considerando as recomendações atuais da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde;

Considerando a Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

DECRETA

Art. 1º Fica instituído o Programa Emergencial Corrente Cultural Guarapuava, regido pelas disposições deste Decreto e confor-
me Regulamento anexo.
Parágrafo Único. A Lei Federal nº 14.017/2020 tem o objetivo de amparar artistas e espaços culturais, através de auxílio emer-
gencial e subsídio mensal, apoiar e fomentar entidades culturais locais e artistas locais, cuja Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas/CNAE esteja relacionado à atividade cultural (Categoria 900), em suas atividades e financeiramente, em período de 
restrição às atividades econômicas, sendo que os(as) interessados(as) deverão comprovar:
I -  domicílio no Município, nos termos da Lei Civil;
II -  não ter emprego formal ativo;
III -  não possuir vínculo ativo com o serviço público, nas 03 (três) esferas de Governo.

Art.2º O Município de Guarapuava fará adesão ao sistema fornecido pelo Estado do Paraná para cadastro e solicitação de 
subsídio, obedecendo ao que lhe compete na forma do artigo 2º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que trata da 
aplicação de recursos pelo Poder Executivo local em ações emergenciais de apoio ao setor cultural, de forma a:
I -  auxiliar o cadastramento oficial de artistas, produtores(as), técnicos(as), especialistas, gestores(as), consultores(as), 
oficineiros(as), professores(as) de artes, enfim, de todos(as) os(as) agentes culturais do Município, bem como de espaços artís-
ticos, ligados à cultura e culturais,  com o intuito de traçar um panorama que oriente o desenvolvimento e o redirecionamento de 
ações culturais, refletindo de maneira plural a demanda da identidade cultural da produção artística local; 
II -  identificar o quantitativo de agentes e de espaços culturais aptos a receber a renda emergencial e subsídio mensais previs-
tos na Lei acima em referência, cabendo ao Grupo de Trabalho para Gestão e Avaliação do Auxílio Emergencial à Cultura do 
Programa Emergencial Corrente Cultural Guarapuava a elaboração de critérios para os casos de subsídios a espaços culturais.

Art.3º Fica autorizada a edição de chamamento público para apresentação de projetos artísticos e culturais, obedecendo aos 
incisos II e III, do artigo 2º da Lei Federal nº 14.017/2020, ficando definido alguns aspectos da seguinte forma:
I - o Poder Público local deverá divulgar um ou mais chamamentos públicos com período determinado para inscrições de projetos 
artísticos e culturais, de forma que o interessado ou requerente apresente a sua proposta a Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, ou por Comissão formada para essa finalidade, através de ato oficial;
II - os projetos artísticos e culturais poderão ser apresentados por entidades culturais locais e por demais artistas locais, cujo 
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) esteja relacionado à atividade cultural;
III - a Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou Comissão formada por ela, deverá avaliar e emitir parecer ao requerente, 
com base nas regras e condições estabelecidas no chamamento;
IV - em caso de aprovação, o(a) solicitante, sendo entidade cultural ou outro, será informado e, então, deverá fazer o encaminha-
mento de Plano de Trabalho — através de procedimento administrativo, para a devida tramitação;
 V - em caso de indeferimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ou comissão formada por ela, deverá informar ao 
solicitante com a devida justificativa e, após publicação de resultados, dará ensejo ao prazo de interposição de recurso;
VI - a avaliação e homologação dos cadastros será realizada pelo Comitê Gestor e de Avaliação do Auxílio Emergencial à Cultura 
do município de Guarapuava/PR.
Parágrafo único. Fica vedada a concessão do benefício a que se refere o inciso II, do caput do artigo 2º , da Lei Federal nº 
14.017/2020 e regulamentado através deste ato, aos espaços culturais criados pela Administração Pública de qualquer esfera 
ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por 
grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a 
espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S.

Art.4º Os recursos destinados ao incentivo financeiro são oriundos de repasse da União, conforme a Lei Federal nº 14.017/2020, 
ficando a execução deste Decreto condicionada ao repasse. 

Art. 5º O cadastramento não garante o acesso aos recursos financeiros de que tratam a Lei Federal nº 14.017/2020, devendo 
para tanto atender os requisitos previstos na Lei.

Art. 6º Ficam designados(as) os(as) integrantes abaixo para compor o Grupo de Trabalho para Gestão e Avaliação do Auxílio 
Emergencial à Cultura do Programa Emergencial Corrente Cultural Guarapuava, de acordo com a Lei 14.017 de 29/07/2020 - Lei 
Aldir Blanc, no Município de Guarapuava, Estado do Paraná:
I -  Adriana Salete Peterlini Brandalise - CPF 724.652.129-15;
II -  Christielli Maschio Krynski – CPF 071.672.569-00;
III -  Elizabete Ribas Lustosa – CPF 410.384.529-53;
IV -  Erivelson Ortiz Conceição – CPF 082.318.219-37;
V -  Gabriel Ferreira de Lima – CPF 092.725.839-00;
VI -  James Iochaki Bogdanovictz Ishimoto – CPF 006.881.669-38;
VII -  Luciane Ferreira Rocha do Nascimento – CPF 008.629.009-64;
VIII -  Marcia Maria Camacho Costa – CPF 883.229.719-15;



30 de outubro, Veiculação 30/10/2020 Ano XIX - Nº 1957 Boletim Oficial do Município -  3

IX -  Marcia Staveski Berbete - CPF 882.322.399-72;
X -  Níncia Cecilia Ribas Borges – CPF 006.881.439-97;
XI -  Nerli Ferreira Orides – CPF 676.258.279-68;
XII -  Oriel Bezerra da Silva – CPF 004.217.229-24;
XIII -  Patrícia Grisard Ribas – CPF 018.437.329-80;

Art. 7º Fica nomeada como Presidente do Grupo de Trabalho para Gestão e Avaliação do Auxílio Emergencial à Cultura do Pro-
grama Emergencial Corrente Cultural Guarapuava, a Diretora do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura de Guarapuava, gestora dos recursos advindos da Lei Federal nº 14.017/2020. 
Parágrafo único. Em caso de afastamento de algum dos(as) integrantes do Grupo de Trabalho para Gestão e Avaliação do 
Auxílio Emergencial à Cultura do Programa Emergencial Corrente Cultural Guarapuava, deverá ser designado(a) outro(a) para 
substituí-lo(a) durante o período do afastamento.

Art. 8º Compete ao Grupo de Trabalho para Gestão e Avaliação do Auxílio Emergencial à Cultura do Programa Emergencial 
Corrente Cultural Guarapuava:

I – deliberar acerca dos critérios cabíveis ao gestor local para aplicação dos recursos pertinentes às ações emergenciais destina-
das ao setor cultural durante o estado de calamidade pública em decorrência do Coronavírus (COVID-19);
II – avaliar e verificar a elegibilidade dos cadastros efetuados para recebimento do subsídio para manutenção de espaços artísti-
cos, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram 
suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, previsto no artigo 2º, II, da Lei nº 14.017/2020;
III - poderão ser convidados(as) a participar das reuniões do Grupo de Trabalho, e a apoiar o desenvolvimento dos trabalhos, 
representantes de outros órgãos do Município, profissionais vinculados(as) às secretarias estaduais e municipais de cultura de 
outros municípios, bem como especialistas em temas e questões importantes para o desenvolvimento do trabalho.

Art. 9º A Secretária Municipal de Educação e Cultura poderá emitir Portaria para complementar, esclarecer, regulamentar e orien-
tar a execução dos recursos de que trata este Decreto. 

Art. 10. Os casos omissos serão deliberados pelo Grupo de Trabalho para Gestão e Avaliação do Auxílio Emergencial à Cultura 
do Programa Emergencial Corrente Cultural Guarapuava juntamente com a Direção do Departamento de Assuntos Culturais da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e homologados pela Secretária Titular da Pasta.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 30 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
REGULAMENTO DO PROGRAMA EMERGENCIAL CORRENTE CULTURAL GUARAPUAVA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Programa Emergencial Corrente Cultural Guarapuava é uma iniciativa da Administração Municipal, tendo por objetivo 
regulamentar, no âmbito do Município, as disposições da Lei Federal nº14.017/2020, chamada de Lei Aldir Blanc, que traz em seu 
bojo as disposições acerca da viabilização de recursos financeiros aos Entes Federados, destinados ao atendimento emergen-
cial aos trabalhadores em Cultura, distribuindo-se em três campos específicos: Renda emergencial, Subsídio para manutenção 
de espaços culturais e Fomento Cultural, conforme descreve o artigo 2º, Incisos I, II e III da Lei comentada.

Art. 2º Ao Estado do Paraná, em regime de colaboração com os Municípios, coube a responsabilidade pelo credenciamento 
de trabalhadores(as) em Cultura e operacionalização dos recursos oriundos da Lei nº14.017/2020, destinados a concessão de 
Renda Emergencial.

Art. 3º O Município de Guarapuava receberá o aporte total de recursos financeiros oriundo da Lei Federal nº14.017/2020, perfa-
zendo R$1.267.358,64 (um milhão duzentos e sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centa-
vos), distribuído ao Município, para custeio das ações descritas no Artigo 2º,  Incisos II e III  da citada Lei.

CAPÍTULO II 
DO SUBSÍDIO

Art. 4º O propósito do subsídio é conceder recursos financeiros que viabilizem a manutenção das atividades culturais dos(as) 
beneficiados(as), haja vista que esses(as) tiveram suas atividades interrompidas diante do contexto da pandemia do novo coro-
navírus.
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Art. 5º Esses recursos financeiros são repassados pela União e destinados para manutenção de espaços artísticos e culturais, 
microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias.

Art. 6º Compreendem-se como espaços artísticos e culturais todos aqueles que possuem estruturas físicas destinadas a realiza-
ção de atividades periódicas dedicadas às artes e cultura, sejam de caráter formativo (cursos, oficinas, palestras, debates etc.) 
ou expositivo (apresentações, performances, shows, exposições etc.) com ou sem fins lucrativos que comprovarem atuação nos 
últimos 24 (vinte e quatro) meses antes da sanção da Lei Federal Nº 14.017/2020.

Art. 7º Compreendem-se como microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações cul-
turais comunitárias todos aquelas que possuem como principal natureza de atuação a realização, programas, projetos e ações 
dedicados as artes e cultura, com ou sem fins lucrativos que comprovarem atuação nos últimos 24 (vinte e quatro) meses antes 
da sanção da Lei Federal Nº 14.017/2020.

Art. 8º Os (As) interessados(as) deverão cadastrar-se e comprovar de que o espaço estava atuante nos últimos 24 (vinte e qua-
tro) meses anteriores ao acesso do benefício da Lei e que suas atividades foram suspensas por conta da pandemia.

Seção I
Das Características e Valores

Art. 9º Do montante total de recursos financeiros recebidos pelo Município, será destinado o percentual de 30% (trinta por cento), 
perfazendo R$380.207,64 (trezentos e oitenta mil duzentos e sete reais e sessenta e quatro centavos) para custeio de subsídio 
mensal para espaços culturais, abrangendo 03 (três) meses de repasse de recursos financeiros.

Seção II
Dos elegíveis para recebimento do subsídio

Art. 10. Todos(as) os(as) interessados(as) deverão cadastrar-se no sistema SISPROFICE (http://www.sic.cultura.pr.gov.br/), da 
Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura.

Art. 11. Para serem elegíveis a receber o subsídio, os(as) solicitantes, cumulativamente:
I -  deverão residir e estar domiciliados(as) no Município, nos termos da Lei Civil;
II -  deverão ter tido suas atividades interrompidas em razão das medidas de isolamento social;
III -  sejam dedicados(as) a realizar atividades artísticas e culturais, assim como exemplificado nos incisos I a XXV do artigo 8º 
da Lei 14.017/2020.
§1º São condições que os(as) tornam elegíveis: possuir inscrição homologada em, no mínimo, um dos cadastros previstos na 
Lei 14.017/2020.
§2º É de total responsabilidade do(a) interessado(a) acompanhar, no sítio eletrônico da Secretaria Municipal Educação e Cultura 
(https://www.guarapuava.pr.gov.br/administracao-direta/educacao-e-cultura/), as etapas do processo, a atualização das informa-
ções e a publicação de possíveis erratas do presente Edital.

Art. 12. Os(As) interessados(as), inscritos(as) na Sistema SISPROFICE, receberão código de identificação único, que será utili-
zado como identificador de referência nos procedimentos de homologação.

Art. 13. Organizações que não possuam CNPJ deverão apresentar um documento que autodeclare todos os(as) integrantes da 
sua gestão responsável e respectivos CPFs.

Seção III
Da homologação e recursos

Art. 14. Dos cadastros realizados, será emitido Parecer pelo Grupo de Trabalho para Gestão e Avaliação do Auxílio Emergencial 
à Cultura do Programa Emergencial Corrente Cultural Guarapuava e, serão devidamente homologados pela  Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura (SEMEC), caso atendam às exigências mínimas contidas neste Regulamento e descritas na Lei 
Federal nº14.017/2020 e Editais específicos.
§1º A Listagem com inscrições, cadastros homologados e/ou indeferidos, será publicada no Boletim Eletrônico Oficial do Muni-
cípio.
§2º Caberá recurso do resultado homologado no prazo de 02 (dois) dias consecutivos à publicação.
§3º Os recursos deverão ser enviados para a SEMEC, por intermédio protocolo eletrônico na Plataforma Guarapuava Digital, no 
sítio oficial da Prefeitura Municipal de Guarapuava na internet, apontando o nome da instituição, nome do(a) responsável, CPF 
do(a) responsável, telefone, e-mail e, arrazoando a motivação da contestação;
§4º O Grupo de Trabalho para Gestão e Avaliação do Auxílio Emergencial à Cultura do Programa Emergencial Corrente Cultural 
Guarapuava analisará o recurso proposto e emitirá Parecer, no prazo de 02 (dois) dias decorridos da formalização do Protocolo 
eletrônico de recurso, que será devidamente homologado pela  Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), indicando 
o deferimento ou indeferimento da demanda e, o resultado será publicado no Boletim Eletrônico Oficial do Município, ensejando 
efeitos especificamente relacionados ao recurso proposto, sem efeito de nulidade em outras decisões relativas aos Editais.
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Seção IV
Dos Pagamentos 

Art. 15. Os(As) interessados(a) que forem homologados(as) como aptos(as) para recebimento do subsídio, firmarão Termo de 
Apoio Emergencial (Anexo III do Edital nº001/2020-SEMEC), junto ao Município, indicando Agência Bancária e Conta Corrente 
ou eletrônica em nome do beneficiário. 

Art. 16. Os subsídios serão pagos em parcela mensal, mediante prestação de contas da liquidação de débitos relativos à parcela 
anterior (ou primeira parcela) repassada, serão executados até três repasses, considerados a partir do mês de julho/2020, obe-
decendo as seguintes características e valores:

I -  Os Espaços Culturais serão enquadrados em:  
a) Categoria 1. Espaços Culturais aptos a receber o benefício no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando gastos rea-
lizados no ano de 2019, para manutenção de despesas com água, luz, telefone, aluguel, outros gastos até R$2.000,00 (dois mil 

reais), excetuando gasto mensal com funcionários;  
b) Categoria 2. Espaços Culturais aptos a receber o benefício no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando gastos re-
alizados no ano de 2019, para manutenção de despesas com água, luz, telefone, aluguel, outros gastos entre R$ 2.000,01 (dois 
mil reais e um centavo)  e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), excetuando gasto mensal com funcionários; 
c) Categoria 3. Espaços Culturais aptos a receber o benefício no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando gastos rea-
lizados no ano de 2019, para manutenção de despesas com água, luz, telefone, aluguel, outros gastos superiores a R$ 4.000,01 
(quatro mil reais e um centavo), excetuando gasto mensal com funcionários;
d) Os espaços culturais sem CNPJ somente poderão receber o valor previsto para Espaços Culturais – Categoria 1. 

II - Para microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias: 
a) que tiveram no intervalo entre junho/2018 até junho/2020 custos de manutenção de despesas com água, luz, telefone, aluguel, 
outros gastos até R$2.000,00 (dois mil reais), excetuando gasto mensal com funcionários, será subsidiado o valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais);  
b) que tiveram no intervalo entre junho/2018 até junho/2020 custos de manutenção de despesas com água, luz, telefone, aluguel, 
outros gastos entre R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo)  e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), excetuando gasto mensal com 
funcionários, será subsidiado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 
c) que tiveram no intervalo entre junho/2018 até junho/2020 custos de manutenção de despesas com água, luz, telefone, aluguel, 
outros gastos superiores a R$ 4.000,01 (quatro mil reais e um centavo), excetuando gasto mensal com funcionários, será subsi-
diado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).  
Parágrafo Único. Nos casos em que o(a) Beneficiário(a) solicitar recursos de subsídio para custeio de despesas de apenas um 
mês (apenas um repasse), deverá apresentar formalização e arrazoamento da demanda, informando ser de sua inteira vontade 
e sem qualquer ônus ao Município pagador, decorrente dessa proposição. 

Seção V
Da contrapartida

Art. 17. Os(As) beneficiados(as) com o subsídio ficarão obrigados(as) a garantir como contrapartida, em até 120 (cento e vinte) 
dias após o reinício de suas atividades, a realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos(as) alunos(as) de escolas 
públicas (municipais ou estaduais) ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos 
regulares, em planejamento detalhado apresentado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
§1º As proposições de contrapartida devem considerar sempre condições materiais economicamente mensuráveis, perfazendo, 
no mínimo, 10% (dez por cento) do valor total subsidiado a cada beneficiário.
§2º Aos(As) beneficiários(as) do subsídio de manutenção de espaços culturais faculta-se a proposição de contrapartida através 
de ações como as sugeridas: 

I – Espaços Culturais – Categoria 1:
a) proposição de workshops ou oficinas para alunos(as) das Escolas da Rede Pública, abrangendo contingente mínimo de 10 
(dez) alunos(as), por período mínimo de 01 (um) mês ou 08 (oito) aulas, conforme organização do proponente;
b) realização de espetáculo/show/apresentação, com uma ou mais sessões públicas, com ou sem bilheteria, com disponibiliza-
ção de, no mínimo, 15 (quinze) lugares em cada apresentação, para alunos(as) das Escolas da Rede Pública;
c) desenvolvimento de apresentações artísticas em suas variadas linguagens: dança, artes cênicas, música, expressões da cul-
tura étnica e regional, pocket shows, em áreas públicas, com plateia aberta;
d) realização de palestras (presenciais ou por gravação de vídeo) ou gravação de podcasts abordando a linguagem cultural de-
senvolvida pelo(a) proponente e disponibilizados para o Município para veiculação pública.
II - Espaços Culturais - Categorias 2 e 3:
a) realização de workshops ou oficinas para alunos(as) das Escolas da Rede Pública, abrangendo contingente mínimo de 25 
(vinte e cinco) alunos(as), por período mínimo de 02 (dois) meses ou 16 (dezesseis) aulas, conforme organização do proponente;
b) realização de espetáculo/show/apresentação, com duas ou mais sessões públicas, com ou sem bilheteria, com disponibiliza-
ção de, no mínimo, 30 (trinta) lugares em cada apresentação, para alunos(as) das Escolas da Rede Pública;
c) desenvolvimento de apresentações artísticas em suas variadas linguagens: dança, artes cênicas, música, expressões da cul-
tura étnica e regional, pocket shows, em áreas públicas, com plateia aberta.
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Seção VI
Da Prestação de Contas

Art. 18. Com base no que dispõe a Constituição Federal de 1988 quanto ao dever de prestar contas de forma límpida, no pa-
rágrafo único do Art. 70: “Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 
obrigações de natureza pecuniária” e, considerando as disposições do Art. 10 da Lei nº 14.017/2020 e ao Art. 7º do Decreto 
Federal nº 10.464/20, as prestações de contas dos recursos financeiros destinados pela Lei em comento, serão apresentadas 
para o  Município pagador do benefício, por meio das notas fiscais e recibos que comprovem a utilização dos recursos para as 
atividades necessárias à manutenção do espaço ou organização. 

§ 1º A prestação de contas de que trata este Artigo deverá comprovar que o subsídio recebido foi utilizado para gastos relativos 
à manutenção da atividade cultural do beneficiário, referente ao mês anterior ou ao mês de liberação da primeira parcela do re-
curso (se for o caso), sendo esse requisito indispensável ao aporte de recursos da parcela subsequente. 
§ 2º O(A) beneficiário(a) de recursos de subsídio que não efetuar a prestação mensal de contas dos recursos liberados não fará 
jus a parcela subsequente, sendo incluído nos critérios de responsabilização descritos na Seção VII deste Regulamento.
§ 3º O relatório de Prestação de Contas seguirá as disposições contidas no item 8 e Anexo III, do Edital nº001/2020-SEMEC.
§ 4º As prestações de contas de execução das parcelas repassadas serão analisadas pela SEMEC e GT e posteriormente 
informadas quanto à sua aprovação ou rejeição bem como quais providências serão adotadas no propósito de regularizá-las, 
havendo prazo máximo de 10 (dez) dias após realização do repasse da parcela para que o interessado apresente documentos 
comprobatórios de quitação das despesas e, o GT contará com prazo de até  05 (cinco) dias para apreciação e homologação ou 
notificação para correções.
§ 5º Todos os documentos que integram o processo de Prestação de Contas apresentados pelos(as) Beneficiários(as) deverão 
permanecer sob guarda destes e com cópia apresenta para guarda pela Administração Pública, pelo período de 10 (dez) anos, 
conforme instrui a Lei Federal nº14.017/2020, sob pena de responsabilização do Beneficiário e do Gestor Municipal, com recom-
posição do dano à União.

Seção VII
Da Responsabilização do Beneficiário

Art. 19. O(A) Beneficiário(a) que deixar de prestar contas de qualquer das parcelas de recursos financeiros recebidos será 
indicado(a) como inadimplente e, será aberta Tomada de Contas Especial, ou seja, um processo administrativo devidamente 
formalizado, com rito próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública, com apuração de 
fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento, conforme dispõe o artigo 2º, 
caput da IN/TCU 71/2012.
Parágrafo Único. Para apuração de qualquer eventual dano à administração pública, a Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, conjuntamente à Secretaria Municipal de Finanças, constituirá Comissão Especial especificamente designada para conduzir 
o Processo Administrativo de Tomada de Contas, garantindo ao(a) Beneficiário(a) os princípios constitucionais de contraditório 
e ampla defesa.

CAPÍTULO III
DO FOMENTO CULTURAL

Art. 20. Os recursos financeiros destinados ao Fomento Cultural tem por objetivo apoiar trabalhadores em Cultura através da 
viabilização de instrumentos de contratação por procedimentos licitatórios, definindo-se as áreas de cultura fomentadas, prazos 
de desenvolvimento e viabilização de conteúdos e responsabilidades das partes, haja vista que os trabalhadores em Cultura 
tiveram suas atividades interrompidas diante do contexto da pandemia do novo Coronavírus.
§1º Poderão ser propostos editais, chamadas públicas, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros ins-
trumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de 
atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à 
realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes 
sociais e outras plataformas digitais.
§2º Conforme disposição do Art. 2º, §1º, da Lei nº 14.017/2020, caberá ao Município destinar, no mínimo, 20% (vinte por cento) 
do valor montante de recursos financeiros aportados pela União ao Ente Federado na realização de ações emergências previstas 
no Inciso III da Lei citada.

Seção I
Das características e valores

Art. 21. Do montante total de recursos financeiros a ser recebidos pelo Município, será destinado o percentual de 70% (setenta 
por cento), perfazendo R$887.150,00,00 (oitocentos e oitenta e sete mil cento e cinquenta reais) para desenvolvimento de Editais 
de Chamamento Público para trabalhadores(as) em Cultura, abrangendo desenvolvimento de conteúdos culturais.

Art. 22. Esses recursos financeiros são repassados pela União e destinados para desenvolvimento de editais de licenciamento 
de conteúdo cultural disponibilizado em formato digital, destinados a trabalhadores(as) em Cultura.
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Seção II
Dos elegíveis para participação em Editais e Premiações

Art. 23. Serão credenciadas propostas de natureza cultural que atendam aos objetivos previstos nos critérios do Edital espe-
cífico, nas diversas linguagens e manifestações artísticas locais, para divulgação por meio de atividades como aulas virtuais, 

painéis, palestras, apresentadas em plataformas virtuais.

Art. 24. As inscrições serão gratuitas, realizadas no período de 05/11/2020 até 11/11/2020, e podendo ser reabertas conforme 
demanda, devendo obrigatoriamente ser executadas em formato eletrônico pela Plataforma Guarapuava Digital, conforme ins-
truído em Edital específico.
Parágrafo Único. Caso os(as) interessados(as) não tenham acesso a computador e/ou internet para acessar o edital e elaborar 
sua inscrição, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura disponibilizará equipamento e rede de internet no espaço do De-
partamento de Assuntos Culturais, na Casa da Cultura Dr. Eurico Ribeiro Branco, situada à Rua Alcione Bastos, nº1821, Centro, 
mediante agendamento prévio, seguindo todos os protocolos de segurança.

Seção III
Da homologação e recursos

Art. 25. A homologação de propostas apresentadas pelos(as) beneficiários(as) será realizada pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, após análise de Parecer emitido pelo Grupo de Trabalho para Gestão e Avaliação do Auxílio Emergencial 
à Cultura - GT/GAAEC do Programa Emergencial Corrente Cultural Guarapuava e, publicada no Boletim Oficial do Município.

Seção IV
Dos Pagamentos 

Art. 26. Os(As) beneficiários(as) homologados(as) firmarão Contrato de Prestação de Serviços Culturais junto ao Município de 
Guarapuava, conforme Minuta de Contrato contida nos Anexos do Edital nº002/2020-SEMEC.
Parágrafo Único. Os pagamentos dar-se-ão mediante regulamentação e distribuição de valores contidos no Edital, através de 
transferência bancária em Conta Corrente ou Conta Eletrônica em nome do(a) Beneficiário(a) em Instituição Bancária em territó-
rio nacional, subsequente à viabilização do conteúdo cultural produzido.

Seção V
Da contrapartida

Art. 27. Os(As) Beneficiários(as) homologados(as) disponibilizarão ao Município conteúdos culturais produzidos, em mídia de 
armazenamento digital ou compartilhamento de armazenamento em nuvem, para veiculação pública sem quaisquer ônus ao 
Município e, com cessão de direitos de uso de imagem.

Seção VI
Da Responsabilização do Beneficiário

Art. 28. O(A) Beneficiário(a) homologado(a) que deixar de apresentar o conteúdo cultural que é requisito de credenciamento em 
Edital próprio estará automaticamente desclassificado.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. É de total responsabilidade do(a) interessado(a) garantir a integridade, veracidade e totalidade das informações e dos 
documentos exigidos nos Editais específicos, não cabendo qualquer indenização devida ao interessado, pela elaboração e apre-
sentação de documentação irregular.

Art. 30. Para fins de esclarecimento das demandas relacionadas ao presente Edital, são considerados empregados(as) formais 
todos(as) aqueles formalizados(as) nos termos da CLT e todos os(as) agentes públicos, independentemente da relação jurídica, 
inclusive os ocupantes de cargo ou função temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os(as) 
titulares de mandato eletivo.

Art. 31. Os casos omissos serão apreciados com fundamento na legislação pertinente vigente, pelo Grupo de Trabalho para 
Gestão e Avaliação do Auxílio Emergencial à Cultura – GT/GAAEC do Programa Emergencial Corrente Cultural Guarapuava, 
para dirimir eventuais questões relativas a este Regulamento e aos Editais específicos.
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DECRETO Nº 8251/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Delegar Poderes a servidora MIRELLA VITOR DE LIMA, 
matrícula 18345-8, para o fim especial de assinar os atos per-
tinentes ao cargo de Chefe de Gabinete, no período de 15 de 
outubro de 2020 a 15 de novembro de 2020, em razão das 
férias do servidor LEONARDO MELHEM RAUEN, matrícula 
17180-8, CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais na data de 15 de outubro de 
2020.

Guarapuava, 20 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8253/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Laryne Marcela Mene-
gati de Souza, nomeada pelo Decreto nº 3156/2013, no cargo 
de Secretária Escolar, matrícula nº 16765-7, lotada na Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 19 de outubro 
de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 19 de outubro de 2020.

Guarapuava, 20 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8263/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar o servidor Edson Alexandre de Souza Filho, 
no cargo de Assessor A2, matrícula nº 17995-7, lotada na Se-
cretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a 
partir de 21 de outubro de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a partir de 21 de outubro de 
2020.

Guarapuava, 26 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8265/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar o servidor Luiz Carlos Dalla Vecchia, no cargo 
de Chefe, matrícula nº 18463,2, lotado na Secretaria Municipal 
de Agricultura, a partir de 01 de outubro de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de outubro de 2020.

Guarapuava, 29 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8267/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar o servidor Samuel Schearter Venancio, no 
cargo de Assessor A1, matrícula nº 17418-1, lotado na Secre-
taria Municipal de Saúde, a partir de 01 de novembro de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de novembro de 2020.

Guarapuava, 30 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8269/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar o servidor Reinaldo de Lara dos Santos, no 
cargo de Assessor A2, matrícula nº 18852-2, lotado na Secre-
taria Municipal de Trânsito e Transportes, a partir de 01 de no-
vembro de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de novembro de 2020.

Guarapuava, 30 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA Nº 661/2020

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

Considerando o Protocolo nº 923/2020; 
Considerando o Parecer Jurídico nº 883/2020;
Considerando o §7º, do Art. 12 da Lei Complementar Municipal 
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PORTARIA Nº 683/2020

nº 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder abono de permanência à servidora Denise Maria Ricci Machula, inscrita no CPF/MF sob nº 004.573.849-13, 
ocupante do cargo de Professor (a), matrícula nº 10190-7, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com pagamen-
to retroativo a 01 de setembro de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de setembro de 2020.

Guarapuava, 20 de outubro de 2020.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 684/2020

PORTARIA Nº 685/2020
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 Complementar Municipal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Muni-
cipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, a servidora Waleria Kava Frigeri, matrícula nº 17456-4, Assessor Jurídico, lotada na Secreta-
ria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 20/10/2020 a 26/10/2020.

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

Guarapuava, 29 de outubro de 2020.
Denise Abreu Turco

Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 686/2020
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 Designar os servidores abaixo relacionados, para o acompanhamento do contrato nº 209/2020 o qual tem por objeto a 
contratação da FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ PARA DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, DA TEC-
NOLOGIA E DA
CULTURA – FUNPAR para a elaboração do plano municipal de drenagem em toda superfície do Município de Guarapuava para 
caracterizar as causas das inundações e apresentar propostas de ações objetivando a reduzir as questões referentes a alaga-
mentos e inundações, a partir de 01 de novembro de 2020:
I - Anderson Botelho Marion – Secretaria de Viação Obras e  Serviços  Urbanos, matrícula nº 18803-4;
II - José Elias Sydor – Secretaria de Viação Obras e Serviços  Urbanos,  matrícula nº 16058-1;
III - Fatima Werneck Lange - SURG;
IV - Rosely Haick Vitorassi – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, matrícula nº 17967-1;
V - Cleverson Luiz Dias Mayer – Secretaria de Meio Ambiente, matrícula nº 18067-0;
VI - Mônica Rodrigues Brisolla Rubio – Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, matrícula nº 9354-8;
VII - Luiz Marcelo Sanchez – SURG.

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

Guarapuava, 29 de outubro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO JORDÃO - CRJ
ATO DO GESTOR N.º 008/2020

SÚMULA: Dispõe sobre a utilização de veículo de publicação não oficial.

O DIRETOR PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JORDÃO – CRJ, no uso de suas atribuições 
estatutárias,

RESOLVE

Art. 1º - Instituir o site do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, disponível em <https://valedoriojordao.wixsite.
com/consorcio> como Veículo de Publicação Não Oficial. 

Guarapuava, 22 de setembro de 2020.

LEONARDO JOSÉ VALENDA
Diretor - Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão - CRJ
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FUNDAÇÃO PROTEGER
AVISO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. º 21/2020
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Direção Administrativa e 
Financeira, devidamente autorizado, torna público que fará realizar a Licitação abaixo:

PROCESSO N.º: 311/2020
OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição de combustíveis, óleos lubrificantes e filtros de óleo pelo período de 12 
meses. Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância. Recursos Ordinários Livres.
VALOR MÁXIMO: R$ 54.736,80 (Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos).

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais n.° 
1447/2007, n.° 6320/2017 e n.° 8089/2020.

DATA: 16/11/2020
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO E PROPOSTAS: Das 13h45min até às 13h59min.
PREGOEIRO(A): Daniele Reznek

LOCAL: Departamento de Compras e Licitações, localizado na Sede Administrativa da Fundação Proteger, à Rua Barão do Rio 
Branco, n. º 1393, Bairro Batel, em Guarapuava, Estado do Paraná.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra do processo poderão ser obtidos: 
Pelo site:  http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/
Pelo Portal da Transparência: http://transparencia.guarapuava.pr.gov.br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2 
Na Coordenação de Compras e Licitação, sito à Rua Barão do Rio Branco, n. º 1393, Bairro Batel, 2° andar CEP: 85.015-300. 
Telefone (42) 3622-9603, de segunda a sexta-feira, das 13h00 às 17h00.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. 
Guarapuava, 29 de outubro de 2020. 

JOSIANE RABELO
Diretora Administrativa e Financeira

Retificação
Do Aviso do Pregão Presencial SRP n° 20/2020 – Produtos Hospitalares, publicado no Boletim Oficial do Município n° 1952 de 
22/10/2020, pág. 04.
Onde se lê:
A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência (...).
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Leia – se:
A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – 
FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Direção Administra-
tiva e Financeira (...).
                                                    
Guarapuava, 29 de outubro de 2020.

JOSIANE RABELO
Direção Administrativa e Financeira

Retificação
Da Homologação do Pregão Presencial SRP n° 03/2020 – Fral-
das Descartáveis, publicado no Boletim Oficial do Município n° 
1917 de 31/08/2020, pág. 04.
Onde se lê:

(...) considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria 
da Fundação Proteger n.º 048/2019 (...).

Leia – se:

(...) considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria 
da Fundação Proteger n.º 059/2020 (...).
                                                    
Guarapuava, 29 de outubro de 2020.

JOSIANE RABELO
Diretora Administrativa e Financeira
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