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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 04 de dezembro de 2020
Veiculação: 04 de dezembro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1981

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8264/2020
Designa os membros para comporem a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI/GUARAPUAVA

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

CONSIDERANDO a Resolução 357/2010 do CONTRAN e suas alterações;

CONSIDERANDO o final da vigência do Decreto 6984 de 29 de outubro de 2018;

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º do Anexo Único do Decreto nº 6057 de 10 de julho de 2017;

DECRETA

Art. 1º Designar os membros para comporem a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI/GUARAPUAVA:
I -  REPRESENTANTE DA SETRAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
a)PRESIDENTE - CIDINEI ADILSON FORTES
b)SUPLENTE DA PRESIDÊNCIA E SECRETÁRIO - ALTAIR BONASSA 
II -  REPRESENTANTE DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DA SOCIEDADE:
a) TITULAR - KAROLINE RAFAELA MENDES GOULART
b) SUPLENTE - JESSICA LOURDES KRASSUSKI FIUZA
III -  INTEGRANTE COM CONHECIMENTO NA ÁREA DE TRÂNSITO:
a) TITULAR - ALEX SANDRO DA ROCHA
b) SUPLENTE - RICARDO WERZEL

Art. 2º Este Decreto entra em vigor em 29 de outubro de 2020, revogando o Decreto nº 6984/2018 e demais disposições contrá-
rias.

Guarapuava, 27 de outubro de 2020.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8328/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 

DECRETA

Art. 1º Altera o inciso I do art. 12 do Decreto nº 8305/2020, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 12..........
I - o servidor convocado receberá 20% (vinte por cento) de acordo com a base de cálculo e disposições previstas na Lei Com-
plementar nº 120/2020, referente adicional de insalubridade, em razão do risco biológico e da exposição, de forma excepcional 
e temporária, desde que cumpram atividades pelo mínimo 6 (seis) dias da semana.”

Art. 2º Este Decreto Entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 26 de novembro 2020, revogando as 
disposições em contrário. 
 
Guarapuava, 01 de dezembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8347/2020

DECRETO Nº 8348/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 
CONSIDERANDO:

O Decreto Estadual nº 6294/2020, emitido em 03 de dezembro de 2020 que dispõe sobre novas medidas de distanciamento 
social para o enfrentamento da pandemia da COVID-19;

A resolução da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná nº 1434/2020;

O Decreto Estadual nº 4230/2020, que garante políticas sociais e econômicas que visam 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, na forma do 
artigo 196 da Constituição Federal; 

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

O Decreto Legislativo nº 3 (06/04/2020) da Assembleia Legislativa do Paraná que reconheceu o estado de calamidade pública 
no Município de Guarapuava e o Decreto nº 7892/2020 que declara estado de Calamidade Pública no Município de Guarapuava 
até o dia 31 de dezembro de 2020;

A Lei Complementar Municipal nº 123/2020;
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A Saúde é um direito social (art. 6º da CRFB/1998), 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/1998); 

O Estatuto do Idoso (Lei n.º 10741/2003) estabelece que são 
idosos as pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessen-
ta) anos, atribuindo ao Estado a obrigação de garantir-lhe a 
proteção à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam um envelhecimento saudável e em con-
dições de dignidade (art. 1º c/c art. 9º, da Lei n.º 10741/2003); 

Constitui direito básico do consumidor (inciso l, do art. 60 da 
Lei Federal nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor), 
a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos pro-
vocados 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 previs-
tas na legislação consumerista;

Constitui crime, sancionado de acordo com o art. 329 do Có-
digo Penal, opor de ato legal, mediante violência ou ameaça 
contra funcionário competente para executar 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 Orientação nº 07/2020 – SCVSAT/DVVGS/05RS da 5ª Re-
gional de Saúde – Secretaria da Saúde do Paraná;

A reunião técnica realizada no dia 24 de novembro de 2020 
entre representantes do Poder Executivo e a 5ª Regional de 
Saúde;

DECRETA

Art. 1º Fica decretado o estado de emergência de saúde pú-
blica – estágio de alerta epidemiológico - no período de 04 de 
dezembro a 18 de dezembro de 2020 e compatibiliza as medi-
das de enfrentamento à Covid19 deste município com as de-
terminações estabelecidas pelo Governo do Estado do Paraná.

Art. 2º O descumprimento das medidas de enfretamento esta-
belecidas nos decretos municipais vigentes e neste resultarão 
aos infratores na aplicação das penalidades administrativas 
previstas na Lei Complementar Municipal nº 123/2020, que po-
derão ser aplicadas cumulativamente: 
I – multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
em razão da legislação sanitária infringida; 
II – interdição total do estabelecimento essencial e não essen-
cial; 
III – cassação do alvará de funcionamento, em caso de reinci-
dência do estabelecimento essencial e não essencial.

Art. 3º Durante o período de estado de emergência passam a 
vigorar as seguintes regras:
I – Ficam suspensos todos os eventos:
a) Comemorativos domiciliares, residenciais, familiares, em-
presariais, bem como reuniões, mesmo em salões de condo-
mínios, associações, clubes, chácaras, como: churrascos, con-
fraternizações, amigo secreto, batizados, festas de aniversário, 
casamento, células religiosas (novenas de natal), que resultem 
em aglomeração de mais de um núcleo familiar, a partir de 
04/12/2020;

b) Abertos e/ou fechados como: casamentos, festas de 15 anos, 
jantares, formaturas, eventos infantis, a partir de 04/12/2020;
1. os eventos agendados, programados e/ou previamente au-
torizados pelo Município de Guarapuava poderão ser mantidos 
desde que sejam coordenados por profissional habilitado pelo 
Núcleo de Eventos da Associação Comercial e Empresarial de 
Guarapuava, mediante formalização e protocolo de termo de 
responsabilidade para cumprimento das medidas de preven-
ção, conforme Anexo Único, além da apresentação da ficha 
de evento e plano de contingência prevista no §1º do art. 2º do 
Decreto nº 8275/2020.
c) Esportivos, a partir de 04/12/2020;
d) Apresentações artísticas em locais abertos e fechados.
1. em caso de apresentações artísticas já programadas deverá 
ser respeitado o distanciamento de 2m (dois metros), a lotação 
de 50% da capacidade máxima útil do local, bem como as de-
mais medidas de prevenção da Covid19.
II – mercados, supermercados, hipermercados, mercearias, 
bares, restaurantes, pizzarias, hamburguerias, sorveterias, ca-
sas de suco e açaí, galerias, praças de alimentação, shopping 
center, loterias, bancos, academias, farmácias, estabelecimen-
tos comerciais essenciais e não essenciais devem redobrar as 
medidas sanitárias vigentes junto aos clientes e funcionários:
a) organizar entrada única de acesso ao estabelecimento, pri-
mando pelo controle de fluxo;
b) vedar a entrada de mais de 1 (um) membro da família nos 
estabelecimentos como hipermercados, supermercados, mer-
cados, mercearias, farmácias, lotéricas, bancos e similares; 
c) autorizar entrada de pessoas que estejam utilizando másca-
ras e fiscalizar utilização durante a permanência no estabele-
cimento; 
d) manter a disponibilização de álcool em gel (70%), acompa-
nhar e fiscalizar a utilização na entrada;
e) manter demarcação de distanciamento mínimo de 2m (dois 
metros) em entradas de estabelecimento, guichês/caixas, me-
sas, cadeiras e bancos;
f) estabelecer fluxo de atendimento evitando a aglomeração no 
interior do estabelecimento.
III – fica obrigatório o uso de máscara em espaços abertos e 
fechados em ruas, praças, parques, bancos, estabelecimentos 
comerciais essenciais e não essenciais, nos ônibus, táxis, car-
ros de aplicativos e terminais rodoviários.

Art. 4º Institui, no período das 23 horas às 05 horas, diaria-
mente, proibição provisória de circulação em espaços e vias 
públicas.
Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput deste artigo 
a circulação em razão de serviços e atividades essenciais, sen-
do entendidos como tais todos aqueles definidos no Decreto 
do Governo do Estado do Paraná nº 4.317, de 21 de março de 
2020.

Art. 5º Todos os estabelecimentos/comércio de alimentos e be-
bidas como: bares, pubs, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, 
hamburguerias, cafés, açougues, lojas de conveniência, servi-
ços de food truck, praças de alimentação em galerias, shopping 
Center e os pesque-pague devem obrigatoriamente cumprir:
I - horário: das 6h (seis horas) às 23h (vinte e três horas), per-
mitindo a entrada no estabelecimento até às 22h (vinte e duas 
horas);
II - lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) da capaci-
dade útil do local, de forma que o número de cadeiras seja 
condizente com o público, que deverão permanecer sentados, 
evitando aglomeração;
III – demais regras estabelecidas no art. 4º do Decreto nº 
8275/2020, que não conflitem com o estabelecido neste De-
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creto.
Parágrafo único. Estabelecer agendamento para o público/
clientes, evitando filas de espera para atendimentos.

Art. 6º Proíbe a comercialização e o consumo de bebidas al-
coólicas em espaços de uso público ou coletivo no período das 
23 horas às 5 horas, estendendo-se a vedação para quaisquer 
estabelecimentos comerciais.

Art. 7º Centros de Estética, salões de beleza, baber shop, fo-
naudiológos, psicólogos, fisioterapeutas e centros de terapia, 
consultórios médicos e odontológicos, clínicas de saúde ou 
realização de exames, devem manter agendamento, evitando 
fluxo e aglomeração de pessoas em salas de espera ou recep-
ção. 

Art. 8º Fica proibido a abertura de espaços kids existentes em 
shopping, galerias, restaurantes, lanchonetes e/ou salões de 
eventos.

Art. 9º Permanece vedada a abertura de casas noturnas e de 
entretenimento, sob pena de aplicação das multas estabeleci-
das neste decreto.

Art. 10. As academias, estúdios de dança, ginástica, artes mar-
ciais, escolas de natação, quadras sintéticas, ginásios, devem:
I – adotar a restrição de público para 30% (trinta por cento) da 
capacidade útil do local, assegurando o distanciamento mínimo 
de 2 (dois) metros entre cada aluno;
II - verificar a temperatura de todos no momento da chegada, 
não permitindo o acesso de pessoas com temperatura superior 
a 37°C;
III - exigir uso de máscara durante as atividades;
IV – realizar o agendamento do público, para evitar aglomera-
ção;
V - vedar a utilização por revezamento em aparelhos sem te-
rem sidos previamente higienizados;
VI - manter cadastro dos clientes com nome, CPF, telefone, re-
gistro do horário de entrada e saída, para eventual solicitação 
da Vigilância Epidemiológica e identificação de contactantes.

Art. 11. Recomenda-se o isolamento domiciliar de crianças até 
12 (doze) anos e idosos por pertencimento ao grupo de risco.

Art. 12. Recomenda-se a não realização de viagens a passeio/
turismo ou recreação para não propagar a circulação do vírus 
COVID-19.

Art. 13. Recomenda-se que as igrejas ou templos religio-
sos atendam as recomendações contidas na Resolução nº 
1434/2020 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.
Art. 14. A população poderá esclarecer dúvidas, pedir orienta-
ções e/ou realizar denúncias via contato telefônico com a Ouvi-
doria Geral do Município, número 156 ou com a Polícia Militar, 
número 190.
Art. 15. Todas as dúvidas referente as normas contidas nos 
Decretos Municipais de enfretamento a COVID-19, serão res-
pondidas, exclusivamente, pelo e-mail duvidacovid@guarapu-
ava.pr.gov.br.
Art. 16. Este Decreto Entra em vigor no dia 04 de dezembro de 
2020, revogando as disposições em contrário. 
 
Guarapuava, 04 de dezembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, assumo a responsabilidade em cumprir 
as medidas de prevenção a proliferação da Covid19 duran-
te todo o evento previamente autorizado pelo Município de 
Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que estou ciente das 
aplicações das multas em caso de descumprimento das medi-
das estabelecidas nos Decretos de enfrentamento ou das re-
comendações repassadas pelo Departamento de Fiscalização 
e Vigilância Sanitária.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo eventual descumprimento das 
medidas que previamente me comprometi em cumprir.

Firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade para po-
der manter o evento durante o estado de emergência de saúde 
pública – estágio de alerta epidemiológico.

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.
_________________________________________________
RESPONSÁVEL PELO EVENTO 
CPF.:
_________________________________________________
RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO 
 CPF.:
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DIVISÃO DE ESTÁGIOS
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TERMO DE PARCERIA PATROCÍNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA E A 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARAPUAVA - ACIG

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e prefeitura na Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777, Centro, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Muni-
cipal CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, brasileiro, advogado, casado, portador da Carteira de Identidade RG n° 
6.258.062-3-SSP/PR, inscrito no CPF\MF sob o nº 032.157.469-99 e a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUA-
RAPUAVA – ACIG, inscrita sob o CNPJ/MF sob nº 77.903.789/0001-15, com sede na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, 
à Rua XV de Novembro, nº 8040, bairro Centro, neste ato representada por sua presidente ELAINE SCARTEZINI SOARES DE 
MEIRELLES, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade RG n° 1.002.276-2 SSP/PR, inscrita no CPF\MF sob o nº 
32355.689-53, resolvem firmar o presente Termo de Parceria de Patrocínio, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento estabelece a parceria entre as partes com o escopo de transferir recursos financeiros através do patrocí-
nio do Município para premiação do concurso BRILHA GUARAPUAVA – ESPALHE LUZ NESTE NATAL, com fundamento na Lei 
Municipal nº 2270/2014, artigo 1º, §3º, alínea d.
PARÁGRAFO ÚNICO - O apoio do Município ao projeto visa aumentar de forma expressiva a quantidade de residências e empre-
sas inscritas no concurso, em razão da maior premiação ofertada, contribuindo com o clima natalino, considerando que devido à 
pandemia da Covid-19, os grandes eventos natalinos tradicionais da cidade – Coral dos Anjos, Praça Encantada, Casa do Papai 
Noel e Parada de Natal - não poderão ocorrer, ou serão realizados em formatos completamente diferentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I – Caberá à ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARAPUAVA - ACIG, em decorrência de seu conhecimento 
e expertise a realização, organização e promoção, obedecendo todos os dispositivos legais, do concurso BRILHA GUARAPUA-
VA – ESPALHE LUZ NESTE NATAL, divulgando e promovendo o nome do Município de Guarapuava como parceira do referido 
concurso, conforme analisado e autorizado por Comissão específica, através do Protocolo nº 3275/2020.
II – Caberá ao MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, destinar o valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para a premiação do 
concurso BRILHA GUARAPUAVA – ESPALHE LUZ NESTE NATAL, diretamente aos ganhadores, após informação da ACIG com 
dados dos premiados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DESPESAS
Caberá unicamente ao Município o repasse do valor das premiações, conforme listagem fornecida pela ACIG, na soma de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Despesa nº 1411, 
Desdobramento nº 8326, Natureza da despesa nº 33903199 e Descrição da natureza de outras Premiações.
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PARÁGRAFO ÚNICO - Caberá a Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava - ACIG responder pela divulgação e de-
mais despesas decorrentes do concurso BRILHA GUARAPUAVA – ESPALHE LUZ NESTE NATAL.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PREMIAÇÕES
O Regulamento e regras impostas ao concurso será encargo da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARA-
PUAVA – ACIG, ficando sob responsabilidade da organização tabular os dados e definir os primeiros colocados de cada catego-
ria, oficiando o MUNICÍPIO, com 10 (dez) dias de antecedência da premiação, o qual se compromete efetuar o pagamento da 
premiação aos vencedores na data de 27/01/2021 (vinte e sete de janeiro do ano de dois mil e vinte e um), em solenidade a ser 
realizada na sede da parceira ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARAPUAVA – ACIG com a presença de 
representante do Município.
PARÁGRAFO ÚNICO - Caso a premiação não atinja a totalidade do valor patrocinado, o saldo remanescente reverterá ao Mu-
nicípio.

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO
O Termo de Parceria de Patrocínio poderá ser alterado mediante termo aditivo, em comum acordo entre as partes e comprovado 
o interesse social.
O presente Instrumento poderá ser rescindindo, a qualquer tempo, em comum acordo entre as partes ou unilateralmente, me-
diante comunicação por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da premiação, sem que caiba qualquer 
direito de indenização.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
O termo entrará em vigor na data de sua assinatura, com vigência até 27/02/2020, podendo ser prorrogado até o limite de 30 
(trinta) dias.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO
As partes elegem o Foro de Guarapuava, Estado do Paraná, como único competente para dirimir dúvidas decorrentes deste 
Termo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas, para que produza seus devidos efeitos legais.

Guarapuava-PR, 26 de novembro de 2020.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO   ELAINE SCARTEZINI SOARES DE MEIRELLES
Município De Guarapuava         Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava - ACIG

Testemunhas:

1. __________________________________                2._____________________________
Nome:           Nome:
CPF:                                                                                        CPF:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
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ATO DECLARATÓRIO
Considerando a decisão proferida nos autos judiciais nº 0000528.82.2012.8.16.0134:

Ficam os executados ANTONIO DILEI DOS ANJOS, inscrito no RG nº 9704351, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/
MF nº 942.675.709-06 e SEBASTIÃO ALMIR CALDAS DE CAMPOS, inscrito no CPF/MF nº 741.126.199-87, a suspensão dos 
direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica do qual sejam sócios majoritários, sendo a proibição desde a data do trânsito em julgado, ou seja, 08/01/2020, especifi-
cando que a proibição é pelo período de 5 (cinco) anos.

Guarapuava, 04 de dezembro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

Considerando a decisão proferida nos autos judiciais nº 0002992-06.201 7.8.16.0134:

Ficam os executados E J RIBEIRO AUTO POSTO LR LTDA ME, inscrito no CNPJ nº 12.069.119/0001-08, EJR Comércio de Ma-
deiras Ltda ME, inscrito no CNPJ nº 97.526.165/0001-3, ELITON JULIO RIBEIRO inscrito no RG nº 94122660, EVERTON JULIO 
RIBEIRO, inscrito no CPF/MF nº 032.947.019-18, Emerson Julgo Ribeiro, inscrito no CPF/MF nº 023.870.359-25, JEFERSON 
JULIO RIBEIR, inscrito no RG nº 10954994, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual sejam sócios majoritários, sendo a proibição desde 
a data do trânsito em julgado, ou seja, 07/07/2020, especificando que a proibição é pelo período de 10 (dez) anos.

Guarapuava, 04 de dezembro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

ATO DECLARATÓRIO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA nº 04, de 04 de DEZEMBRO de 2020

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, bem como em atendimento ao contido no artigo 9º do Regimento Interno da Procuradoria Geral do Município – Decreto 
Municipal nº 074/1996;

CONSIDERANDO o Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo novo coronavírus – COVID-19, editado pela 
Secretaria de Estado da Saúde; 

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

CONSIDERANDO a classificação pela OMS, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do COVID-19; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 7.815, de 17 de março de 2020;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 8.305, de 26 de novembro de 2020;

CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das medidas ne-
cessárias aos riscos que a situação demanda e o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Emenda Constitucional Nº 107, de 02 de julho de 2020;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 6º da Lei Estadual Nº 20.170, de 07 de abril de 2020;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual Nº 3.203, de 22 de dezembro de 2015;

CONSIDERANDO o disposto na Orientação Normativa da Advocacia Geral da União Nº 055, de 23 de maio de 2014;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer Referencial Nº 002/2020-PGE, da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná; 

CONSIDERANDO o disposto no Parecer Referencial nº 00011/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, da Advocacia Geral da União;
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CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 00008/2020/
CPUC/PGF/AGU, da Advocacia Geral da União;

CONSIDERANDO a ocorrência de embaraço à atividade con-
sultiva em razão da tramitação de elevado número de proces-
sos administrativos versando sobre matéria repetitiva;

CONSIDERANDO o número reduzido de pessoal pertencente 
ao quadro de servidores da Procuradoria Geral do Município – 
PGM; 

CONSIDERANDO o vencimento, na data de 31/12/2020, de 
aproximadamente 110 (cento e dez) contratos administrativos; 
assim como CONSIDERANDO a necessidade de realização 
dos trâmites procedimentais (incluindo a confecção de opina-
tivo jurídico) necessários à formalização dos respectivos aditi-
vos de prorrogação contratual;

CONSIDERANDO a singeleza da atividade desempenhada 
pela PGM, que se restringe a verificar o atendimento das exi-
gências legais a partir de simples conferência de documentos;

CONSIDERANDO que a manifestação jurídica referencial uni-
formiza a atuação da PGM relativamente às consultas repeti-
tivas;

CONSIDERANDO que a existência de parecer referencial, 
além de conferir segurança jurídica e precisão na análise dos 
elementos instrutores procedimentais, otimiza e racionaliza o 
trabalho da PGM, viabilizando maior dedicação ao enfretamen-
to de questões complexas, as quais demandam atuação priori-
tária, estratégica e especializada; 

CONSIDERANDO que o parecer referencial vincula uma Mi-
nuta Padronizada de Termo Aditivo e uma Lista de Verificação, 
com o escopo de minorar os riscos dos agentes públicos, tendo 
em vista que cabe a estes avaliar a instrução processual, bem 
como a análise da subsunção de cada caso à norma regente 
de todos os procedimentos necessários para a efetivação dos 
aditivos contratuais;

CONSIDERANDO que a competência da PGM está limitada a 
temas jurídicos, não lhe competindo adentrar na conveniência 
e oportunidade dos atos praticados pelo Administrador Público, 
abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, econômicos, finan-
ceiros e aqueles que exijam o exercício da competência e da 
discricionariedade administrativa, queficam a cargo dos Ges-
tores Públicos contratantes, os quais, presumidamente, pos-
suem os conhecimentos necessários para esse intento;

RESOLVE

Art. 1º Fica instituída a utilização, pela PGM, de Parecer Re-
ferencial, o qual se limitará a analisar estritamente as ques-
tões jurídicas de acordo com as normas pertinentes, bem como 
municiar o gestor público com Minuta Padronizada e Lista de 
Verificação para aditivos aos Contratos Continuados de Pres-
tação de Serviços e Contratos de Locações de Imóveis em que 
o Poder Público seja locatário, de acordo com as condições e 
regras a seguir estabelecidas.
Parágrafo único. Considera-se parecer referencial aquele que 
analisa todas as questões jurídicas que envolvam matérias 
idênticas e recorrentes, dispensando a obrigatoriedade legal 
de elaboração de parecer individualizado para os respectivos 
casos concretos.

Art. 2º Os aditivos a serem firmados pela Administração Direta, 
cujos objetos estejam contemplados no artigo 1º, não dispen-
sam análise jurídica, a qual poderá ser feita mediante parecer 
referencial da PGM, na forma estabelecida por este órgão.
§ 1º O parecer referencial acompanhará minuta padronizada 
e lista de verificação para atuação do gestor público, tornando 
desnecessária a análise individualizada de processos de adi-
tivos que versem sobre matéria que já tenha sido objeto de 
análise em abstrato, sendo certo que as orientações jurídicas 
veiculadas através do parecer referencial aplicar-se-ão a todos 
e quaisquer processos com idêntica matéria, desde que seja 
utilizada a minuta padronizada e a lista de verificação, uma vez 
que estão vinculadas ao parecer referencial.
§ 2º Com a utilização do parecer referencial, minuta padroniza-
da e lista de verificação, fica dispensada a remessa dos autos 
à PGM ou à Assessoria Jurídica responsável especificamente 
para sua análise.

Art. 3º Os agentes públicos pertencentes à área técnica res-
ponsável pela elaboração dos documentos previstos nesta 
Portaria deverão certificar nos respectivos autos de que o caso 
concreto se amolda aos termos do parecer referencial, bem 
como a utilização de minuta padronizada e lista de verificação, 
indicando o modelo a ser adotado.
§ 1º A responsabilidade pela correta instrução dos protocola-
dos, com toda a documentação necessária, bem como pela 
regularidade de eventuais planilhas, valores, cálculos e espe-
cificação técnica será dos agentes públicos responsáveis pela 
elaboração dos referidos documentos.
§ 2º A inobservância das exigências contidas nas listas de veri-
ficação redundará no retorno imediato dos autos à origem para 
adequação.
§ 3º Cabe à autoridade superior, após avaliação dos elementos 
instrutores do processo, a partir da análise da subsunção de 
cada caso à norma regente, efetuar os procedimentos neces-
sários para a realização de possíveis aditivos contratuais, bem 
como autorizá-los.

Art. 4º A não utilização da minuta padronizada e da lista de ve-
rificação deverá ser previamente justificada e autorizada pela 
autoridade competente, e o protocolado com a minuta deverá 
ser submetido para aprovação da PGM ou Assessoria Jurídica 
competente.

Art. 5º As minutas padronizadas e as listas de verificação, bem 
como eventuais alterações, revisões, retificações ou seu can-
celamento serão aprovadas pelo Procurador Geral do Municí-
pio, que poderá torná-las de observância obrigatória nos proto-
colados encaminhados para análise da PGM ou da Assessoria 
Jurídica competente.
Art. 6º As disposições desta Portaria não se aplicam aos pro-
cessos tramitados pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual 
possui competência própria para análise dos processos relati-
vos às suas atribuições.
Art. 7º As disposições desta Portaria poderão ser aplicadas 
aos processos já encaminhados à PGM, desde que tratem de 
minutas de contratos contemplados no artigo 1º desta Portaria.
Art. 8º Os efeitos desta Portaria são precários e temporários, 
podendo ser modificados e/ou revogados a qualquer tempo.
Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de 04 (quatro) de 
dezembro de 2020 (dois mil e vinte).

Guarapuava/PR, 04 de dezembro de 2020.

RAFAEL BARONI
Procurador Geral do Município



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  1904 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  19

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  2004 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  20



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  2104 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  21



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  2204 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  22



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  2304 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  23



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  2404 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  24



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  2504 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  25



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  2604 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  26



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  2704 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  27



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  2804 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  28



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  2904 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  29



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  3004 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  30



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  3104 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  31



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  3204 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  32



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  3304 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  33



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  3404 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  34



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  3504 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  35



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  3604 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  36



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  3704 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  37



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  3804 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  38



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  3904 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  39



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  4004 de dezembro, Veiculação 04/12/2020 Ano XXVI - Nº 1981 Boletim Oficial do Município -  40


