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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 01 de setembro de 2021
Veiculação: 01 de setembro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2194

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

DECRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 8925/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal nº 2924/2019,

DECRETA

Art. 1º Designar a servidora Liane Maria Mendes, matrículas 
n.º 11697-1 e n.º 14665-0, Controladora Geral do Município 
conforme Decreto nº 8619/2021, para  responder interinamente 
pela controladoria da Fundação de Proteção Especial da Ju-
ventude e Infância, durante o período de afastamento do servi-
dor Marcio Anderson Miqueta, com observância as atribuições 
contidas na Lei Municipal n.º 2924/2019.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 06 de julho  de 2021, revogando as 
disposições em contrário. 

Guarapuava, 31 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8926/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

DECRETA

Art. 1º Suspende a exigência contida no inciso I do art. 6º do 
Decreto nº 8799/2021 e mantém o pagamento da Gratificação 
Especial para Médico para médicos lotados no Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administra-
ção, mediante avaliação dos requisitos dispostos na regula-
mentação.

Art. 2º A suspensão contida no artigo 1º terá vigência no perío-
do de 01/09/2021 a 31/12/2021.

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

Guarapuava, 31 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8910/2021
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 Beatriz Aparecida Protcz, 
nomeada pelo Decreto nº 6524/2018, no cargo de Educador (a) 
Infantil, matrícula nº 18234-6, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, a partir de 17 de agosto de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 17 de agosto de 2021.

Guarapuava, 18 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8918/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, bem como frente ao Acordo de Cooperação Técnica n.º 
1364/2021,

DECRETA

Art. 1º Fica instituído no Município de Guarapuava/PR o NÚ-
CLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – 
NMRF. 
Art. 2º Fica designado o servidor, CARLOS EDUARDO BOR-
TOLIN, inscrito no CPF/MF n.º 220.240.868-10, matrícula n.º 
19068-3, como responsável chefe pelo Núcleo de Regulariza-
ção Fundiária – NMRF, com a incumbência de coordenar a exe-
cução do Acordo de Cooperação Técnica n.º 1364/2021 entre 
o Instituto de Colonização e Reforma Agrária e a Prefeitura Mu-
nicipal de Guarapuava.  
Art. 3º Fica designado o servidor MARCIO LUIS LIMA MORA-
ES, inscrito no CPF/MF n.º 729.461.219-68, matrícula n.º 1605-
71, na qualidade de Engenheiro Agrônomo, como apoio técni-
co imediato ao Núcleo de Regularização Fundiária – NMRF à 
execução do Acordo de Cooperação Técnica n.º 1364/2021, 
podendo firmar documentos e pareceres para o cumprimento 
do mesmo.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 17 de julho de 2021.

Guarapuava, 27 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8928/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o artigo 3º da Emenda Constitucio-
nal nº 47/2005. Artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional 
nº 103/2019. Cumprimento de sentença judicial transitada em 
julgado, bem como o que consta no processo nº 087/2021 de 
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19/08/2021,
DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Rosana Benek Rocha, matrícula nº 67032, ocupante 
do Cargo de Professor (a), Nível 20, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 3.485,62 (três mil quatrocentos e oitenta e 
cinco reais e sessenta e dois centavos), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Guarapuava, 01 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8929/2021
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 CF/1988), e direito de 
todos(as) e dever do Estado, garantido mediante políticas so-
ciais 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 CF/1988);

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

Constitui crime, sancionado de acordo com o art. 329 do Códi-
go Penal, opor-se à execução de ato legal, mediante violência 
ou ameaça contra funcionário(a) competente para executá-lo 
ou a quem lhe esteja prestando auxílio;

Constitui crime, apenado de acordo com o art. 330 do Código 
Penal, desobedecer à ordem legal de funcionário(a) público(a);

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

Os Decretos do Estado do Paraná que normatizam as medidas 
de enfrentamento à pandemia do coronavírus em nosso Esta-
do, os quais serão integralmente cumpridos pelo Município de 
Guarapuava por força Constitucional;

Os Decretos Municipais que normatizam as medidas de en-
frentamento à pandemia do coronavírus em nosso Estado;

O Ofício 011/2021 encaminhado pela Câmara Municipal de 
Guarapuava;

O Parecer Técnico lavrado pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Guarapuava e os dados epidemiológicos divulgados am-
plamente pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado do 
Paraná e do Ministério da Saúde.

DECRETA

Art. 1º As atividades religiosas poderão funcionar, enquanto 
perdurar o bandeiramento amarelo, diariamente, das 06:00 
(seis) horas às 02:00 (duas) horas, desde que respeitadas 
cumulativamente as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 7, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupação, 
não podendo ultrapassar o limite de 300 (trezentos) frequenta-
dores, excluindo-se da contagem os colaboradores necessá-
rios para a realização do evento;

Art. 2º As galerias, centros comerciais e shopping centers po-
derão funcionar, enquanto perdurar o bandeiramento amare-
lo, diariamente, das 06:00 (seis) horas às 02:00 (duas) horas, 
desde que respeitadas cumulativamente as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 2, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de ocupação da 
capacidade nos espaços de circulação;

Art. 3º Os estabelecimentos comerciais que comercializem 
gêneros alimentícios não classificados previamente (doces, 
balas, chocolates, dentre outros) poderão funcionar, enquan-
to perdurar o bandeiramento amarelo, diariamente, das 06:00 
(seis) horas às 02:00 (duas) horas, desde que respeitadas 
cumulativamente as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 2, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupação, 
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para 
o funcionamento do estabelecimento;

Art. 4º O transporte individual ou coletivo de passageiros, in-
clusive serviços de taxi e transporte remunerado privado indi-
vidual de passageiros, poderão funcionar, enquanto perdurar 
o bandeiramento amarelo, diariamente, das 06:00 (seis) horas 
às 02:00 (duas) horas, desde que respeitadas cumulativamen-
te as seguintes regras: 
I – atendimento integral ao Protocolo Sanitário 1, do Anexo I, 
do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e 
vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupação, 
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para 
o funcionamento do estabelecimento;
III – táxis e aplicativos somente poderão operar de forma indi-
vidualizada (não compartilhar corrida);

Art. 5º As bancas de revistas, gráficas, empresas de comuni-
cação visual, dentre outros, poderão funcionar, enquanto per-
durar o bandeiramento amarelo, diariamente, das 06:00 (seis) 
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horas às 02:00 (duas) horas, desde que respeitadas cumulati-
vamente as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 2, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupação, 
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para 
o funcionamento do estabelecimento;

Art. 6º Mercearias, minimercados, mercados, hipermercados, 
supermercados, poderão funcionar, enquanto perdurar o ban-
deiramento amarelo, diariamente, das 06:00 (seis) horas às 
02:00 (duas) horas, desde que respeitadas cumulativamente 
as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 2, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupação, 
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para 
o funcionamento do estabelecimento;

Art. 7º As panificadoras, poderão funcionar, enquanto perdurar 
o bandeiramento amarelo, diariamente, das 06:00 (seis) horas 
às 02:00 (duas) horas, desde que atenda integralmente os Pro-
tocolos Sanitários 1, 2 e 3, do Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 
(seis) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um).

Art. 8º As lojas de conveniências, ressalvadas a cobrança de 
serviços prestados pelo posto (abastecimento, troca de óleo, 
dentre outros) que poderá funcionar enquanto o posto estiver 
em funcionamento, poderão funcionar, enquanto perdurar o 
bandeiramento amarelo, diariamente, das 06:00 (seis) horas 
às 02:00 (duas) horas, desde que respeitadas cumulativamen-
te as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 2, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupação, 
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para 
o funcionamento do estabelecimento;

Art. 9º Os clubes esportivos, sociais ou recreativos, quadras 
privadas para prática de esportes e afins, poderão funcionar, 
enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, diariamente, das 
06:00 (seis) horas às 02:00 (duas) horas, desde que respeita-
das cumulativamente as seguintes regras: 
I – atendimento integral ao Protocolo Sanitários 1, do Anexo 
I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e 
vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupação, 
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para 
o funcionamento do estabelecimento;

Art. 10 As academias de ginástica para práticas esportivas, in-
dividuais ou coletivas, como por exemplo, academias de mus-
culação, dança, dentre outros, poderão funcionar, enquanto 
perdurar o bandeiramento amarelo, diariamente, das 06:00 
(seis) horas às 02:00 (duas) horas, desde que respeitadas 
cumulativamente as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 5, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupação, 
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para 
o funcionamento do estabelecimento;

Art. 11 As quadras poliesportivas e equipamentos esportivos 
públicos em geral (parques, praças e afins) poderão funcionar, 
enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, diariamente, das 
06:00 (seis) horas às 02:00 (duas) horas, desde os frequenta-
dores atendam integralmente o Protocolo Sanitário 1, do Anexo 
I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e 
vinte e um).

Art. 12 Os equipamentos privados destinados ao lazer e re-
creação individual ou familiares (pesque pague, parques pri-
vados, dentre outros) poderão funcionar, enquanto perdurar o 
bandeiramento amarelo, diariamente, das 06:00 (seis) horas às 
02:00 (duas) horas, desde que respeitadas cumulativamente 
as seguintes regras: 
I – atendimento integral ao Protocolo Sanitário 1, do Anexo I, 
do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e 
vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupação, 
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para 
o funcionamento do estabelecimento;

Art. 13 Os restaurantes poderão funcionar, enquanto perdurar 
o bandeiramento amarelo, diariamente, das 10:00 (dez) horas 
às 02:00 (duas) horas, desde que respeitadas cumulativamen-
te as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 3, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupação, 
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para 
o funcionamento do estabelecimento;
III – limitação máxima de 8 (oito) pessoas por mesa;
Art. 14 Restaurantes instalados à beira de rodovias, ou até 100 
(cem) metros da margem da rodovia, e também os instalados 
em rodoviárias, poderão funcionar, enquanto perdurar o ban-
deiramento amarelo, diariamente, das 10:00 (dez) horas às 
02:00 (duas) horas, desde que respeitadas cumulativamente 
as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 3, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupação, 
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para 
o funcionamento do estabelecimento;
III – limitação máxima de 8 (oito) pessoas por mesa;

Art. 15 Os bares poderão funcionar, enquanto perdurar o ban-
deiramento amarelo, diariamente, das 10:00 (dez) horas às 
02:00 (duas) horas, desde que respeitadas cumulativamente 
as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 3, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupação, 
limitado ao máximo de 120 (cento e vinte) frequentadores, ex-
cluindo-se da contagem os colaboradores necessários para o 
funcionamento do estabelecimento; 
III – limitação máxima de 8 (oito) pessoas por mesa;

Art. 16 Os estabelecimentos de ensino de qualquer espécie, 
como por exemplo, escolas públicas ou privadas de ensino in-
fantil, fundamental, médio, superior, pós-graduação, técnicos, 
supletivos, dentre outros; escolas de idiomas, de música, auto-
escola, deverão respeitar integralmente a Resolução SESA/PR 
nº 735, de 10 de agosto de 2021, a qual dispõe sobre as medi-
das de prevenção, monitoramento e controle da COVID-19 nas 
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instituições de ensino públicas e privadas ou eventuais futuras 
Resoluções que vierem a substituir a Resolução SESA/PR nº 
735.

Art. 17 Os estabelecimentos destinados ao entretenimento ou 
a eventos culturais coletivos, tais como casas de shows, circos, 
teatros, museus e atividades correlatas, poderão funcionar, en-
quanto perdurar o bandeiramento amarelo, diariamente, das 
10:00 (dez) horas às 02:00 (duas) horas, desde que respeita-
das cumulativamente as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupa-
ção, limitado ao máximo de 300 (trezentos) frequentadores, 
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para 
o funcionamento do estabelecimento; 

Art. 18 Os estabelecimentos destinados a eventos sociais co-
letivos e atividades correlatas em espaços fechados, tais como 
casas de festas, de eventos ou recepções, bem como parques 
infantis e temáticos, salões de festas e churrasqueias de con-
domínios, poderão funcionar, enquanto perdurar o bandeira-
mento amarelo, diariamente, das 10:00 (dez) horas às 02:00 
(duas) horas, desde que respeitadas cumulativamente as se-
guintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupa-
ção, limitado ao máximo de 300 (trezentos) frequentadores, 
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para 
o funcionamento do estabelecimento;

Art. 19 Os estabelecimentos destinados a mostras comerciais, 
feiras de varejo, eventos técnicos, congressos, convenções, 
assembleias, entre outros eventos de interesse profissional, 
técnico e/ou científico, poderão funcionar, enquanto perdurar o 
bandeiramento amarelo, diariamente, das 10:00 (dez) horas às 
02:00 (duas) horas, desde que respeitadas cumulativamente 
as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupa-
ção, limitado ao máximo de 300 (trezentos) frequentadores, 
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para 
o funcionamento do estabelecimento;

Art. 20 As reuniões ou encontros particulares (almoços, janta-
res, churrascos e afins) realizados em ambiente residencial, 
poderão ocorrer, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, 
diariamente, das 10:00 (dez) horas às 02:00 (duas) horas, des-
de que respeitadas cumulativamente as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um);
II - limite de 25 (vinte e cinco) frequentadores;

Art. 21 As cafeterias, lanchonetes, pastelarias, lojas de fast 
food e sorveterias, poderão funcionar, enquanto perdurar o 
bandeiramento amarelo, diariamente, das 10:00 (dez) horas às 
02:00 (duas) horas, desde que respeitadas cumulativamente 
as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 3, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 

mil e vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupação, 
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para 
o funcionamento do estabelecimento;
III – limitação máxima de 8 (oito) pessoas por mesa;
 
Art. 22 As empresas de comercialização de veículos em ge-
ral, ônibus, micro-ônibus, caminhão-trator, trator, caminhonete, 
camioneta, motocicleta, bicicleta, atividade de locação de ve-
ículos e estacionamentos comerciais, poderão funcionar, en-
quanto perdurar o bandeiramento amarelo, diariamente, das 
10:00 (dez) horas às 02:00 (duas) horas, desde que respeita-
das cumulativamente as seguintes regras: 
I – atendimento integral ao Protocolo Sanitário 1, do Anexo I, 
do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e 
vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupação, 
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para 
o funcionamento do estabelecimento;

Art. 23 As lojas de materiais de construção e demais insumos 
para a construção civil (ferro, aço, telhas, madeireiras), incluí-
das as lojas de materiais elétricos e hidráulicos, lojas de ferra-
gens, ferramentas e lojas de embalagens, poderão funcionar, 
enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, diariamente, das 
10:00 (dez) horas às 02:00 (duas) horas, desde que respeita-
das cumulativamente as seguintes regras: 
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 2, do 
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois 
mil e vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupação, 
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para 
o funcionamento do estabelecimento;

Art. 24 Os espaços kids instalados em restaurantes, lanchone-
tes, estabelecimentos comerciais, galerias, shopping center e 
afins, poderão funcionar, enquanto perdurar o bandeiramento 
amarelo, diariamente, das 08:00 (oito) horas às 02:00 (duas) 
horas, desde que respeitadas cumulativamente as seguintes 
regras: 
I – atendimento integral ao Protocolo Sanitário 1, do Anexo I, 
do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e 
vinte e um);
II - limite de 75% (setenta e cinco porcento) de sua ocupação, 
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para 
o funcionamento do estabelecimento;

Art. 25 Os eventos esportivos, enquanto perdurar o bandeira-
mento amarelo, poderão ocorrer diariamente, das 08:00 (oito) 
horas às 02:00 (duas) horas, bem como receber a presença de 
público, limitando-se ao máximo de 500 (quinhentos) especta-
dores por evento.

Art. 26 Casas noturnas (baladas, salões de bailes e atividades 
correlatas) estão proibidos de funcionar enquanto perdurar o 
bandeiramento amarelo.

Art. 27 O toque de recolher no Município passa a ser diário 
entre às 02:00 (duas) horas e às 05:00 (cinco) horas.

Art. 28 Revogam-se exclusivamente as disposições que forem 
conflitantes com o presente Decreto, especialmente as alte-
rações do Anexo I, sendo que as disposições que não forem 
conflitantes ou complementares ao presente Decreto ficam ra-
tificadas.
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Art. 29 Este Decreto entra em vigor no horário e dia de sua 
publicação.

Guarapuava, 01º de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8930/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
e atendendo ao contido na Lei Complementar Municipal nº 
012/2004,

DECRETA

Art. 1º Designar os membros, abaixo relacionados, para com-
porem a Diretoria Executiva do Guarapuava Prev, pelo período 
de 02 (dois) anos, a partir de 03 de setembro de 2021:
I - Diretora Presidente: Márcia Eliane Xaram de Oliveira Woina-
rowski, matrícula nº 64394;
II - Diretora de Previdência e Atuária: Elizangela Mara da Silva, 
matrícula nº 160660;
III - Diretor Administrativo: Vanderley Rosa Edling, matrícula nº 
86827.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 03 de setembro de 2021, 
revogando as disposições contrárias.

 Guarapuava, 01 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 1123/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 143, Lei Complementar nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a prorrogação da dispensa de parte da jornada 
de trabalho por mais 01 (um) ano, para a servidora Rosangela 
de Oliveira, matrícula nº 15806-2, cargo Servente de Limpeza, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conce-
dida pela Portaria nº 086/2020, a partir de 21 de maio de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 21 de maio 2021.

PORTARIA Nº 1124/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso III, da Lei Complemen-
tar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Dirlei 
Cherne da Cruz Ilivinski, matrículas nº12.330-7 e nº18.260-5, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 19/08/2021 a 20/08/2021.

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

Guarapuava, 01 de setembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1125/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a servidora Liane Maria Mendes, Carteira de 
Habilitação nº 04089557647, Controladora Geral do Município, 
para dirigir veículos leves oficiais do Município de Guarapua-
va, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida 
pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, 
mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, com 
validade até 31 de dezembro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de setembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 

PORTARIA Nº 1098/2021

PORTARIAS

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

R E S O L V E

Art. 1º Designar o servidor Regis da Silva, matrícula nº18.223-
0, para exercer a função de Supervisor, junto ao Centro Munici-
pal de Educação Infantil João Paulo II, durante o ano letivo de 
2021, em substituição a supervisora Bruna Argenta, a partir de 
01 de setembro de 2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de setembro de 2021, 
revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 26 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1099/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

Considerando o Protocolo digital nº 14015/2021; 
Considerando o Parecer Jurídico nº 1017/2021;
Considerando o §º 7º, do Art. 12 da Lei Complementar Munici-
pal nº 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder abono de permanência a servidora Maria de 
Belém Camargo Graça, inscrita no CPF/MF sob nº 477.837.619-
68, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 
88650, pertencente ao quadro da Secretaria Municipal de Saú-
de, com pagamento retroativo à data de 24 de junho de 2021, 
conforme requerimento constante no protocolo nº 14015/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 24 de junho de 2021 e revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 27 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

Guarapuava, 31 de agosto de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor 
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atu-
alizada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de ___________________ de 
____________.

_________________________________________________
_______
NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 1127/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, especificamente ao disposto no parágrafo único do art. 24 
da Lei Municipal nº 1644/2007, alterada pela Lei Municipal nº 
2226/2013, considerando o Protocolo digital nº 13880/2021, 
Despacho nº, Edital nº009/2021-COMDICA:

RESOLVE

Art. 1º Conceder afastamento para exercer mandato eletivo de 
Conselheira Tutelar no período de 24 de agosto de 2021 a 07 
de outubro de 2021, para a servidora Cleunice Rolão, cargo de 
professora, matrícula nº 177407, com a remuneração do cargo 
eletivo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
com efeitos retroativos a data de 24/08/2021, revogando as 
disposições contrárias.

Guarapuava, 01 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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SURG
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