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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 18 de novembro de 2021
Veiculação: 18 de novembro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2246

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 9030/2021
Dispõe sobre o dever de vacinação contra a COVID-19 de 
todos(as) os(as) agentes públicos(as) municipais como medi-
da de enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus 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 o Município de Guarapuava deve assegurar 
o direito à vida e saúde dos agentes públicos municipais; 

Considerando a importância da vacinação como resposta ao 
enfrentamento da pandemia e o direito de todos(as) os(as) 
agentes públicos(as) de exercerem suas funções em um am-
biente de trabalho seguro;

Considerando que a vacina, além de proteger o(a) indivíduo(a) 
imunizado(a), também tem importantes reflexos na saúde da 
coletividade ao reduzir a capacidade de disseminação da do-
ença; 

Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento conjunto das Ações Diretas de Incons-
titucionalidade (ADIs) 6586 e 6587 de que a vacinação é obri-
gatória e constitucional, podendo o Estado determinar aos(as) 
cidadãos(ãs) que se submetam, compulsoriamente, à vacina-
ção contra a COVID-19, prevista na Lei 13.979/2020; 

Considerando que, por força da decisão proferida pelo Supre-
mo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 6625, foi mantido em vigor o artigo 3º da Lei Federal n.º 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as me-
didas para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, 
de importância internacional, decorrente do novo Coronavírus 
(COVID-19) e prevê a possibilidade de determinação de reali-
zação compulsória de vacinação; 

Considerando o disposto no disposto no art. 197, § 1º, inciso 
IV da Lei Complementar Municipal nº 120/2020, sendo dever 
dos(as) servidores(as) públicos(as) observar as normas legais, 
os regulamentos e regimentos, sob pena de instauração de 
processo administrativo disciplinar para apuração de eventual 
responsabilização;

Considerando o disposto no art. 56, I da Lei Complementar Mu-
nicipal nº 120/2020, onde estabelece que o(a) servidor(a) per-
derá a remuneração do dia que tiver faltado injustificadamente 
e, de 1 (um) dia de descanso semanal remunerado, salvo os 
casos admitidos em lei;

Considerando o disposto no art. 210, II da Lei Complementar 

Municipal nº 120/2020, sendo a demissão aplicada nos casos 
de abandono de cargo, após a instauração de processo admi-
nistrativo disciplinar para aplicação da penalidade.

DECRETA

Art. 1º Fica estabelecida a vacinação contra a COVID-19 obri-
gatória para todos(as) os(as) servidores(as), empregados(as) 
e agentes públicos(as) municipais dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta, como medida preven-
tiva no combate à pandemia causada pelo novo coronavírus. 
Parágrafo único. Os(As) agentes públicos(as) municipais que 
já tiverem adquirido o direito à vacina pelo calendário do Plano 
de Vacinação para a imunização contra a COVID-19, deverão 
submeter-se ao esquema vacinal completo, com cumprimento 
integral do prazo de imunização orientado no ato da aplicação 
da vacina. 

Art. 2º Para fins de monitoramento e busca ativa, a Secreta-
ria Municipal de Saúde encaminhará os dados de imunização 
dos(as) servidores(as), empregados(as) e agentes públicos(as) 
municipais diretamente aos departamentos ou órgãos respon-
sáveis pelo Recursos Humanos da Administração Direta e In-
direta. 
Parágrafo único. Os dados de imunização serão atualizados 
e encaminhados aos departamentos ou órgãos responsáveis 
pelo Recursos Humanos da Administração Direta e Indireta, 
com frequência mensal e, até a contemplação da totalidade 
dos trabalhos de vacinação que compreende todos(as) os(as) 
servidores(as) do Município. 

Art. 3º Os departamentos ou órgãos responsáveis pelo Recur-
sos Humanos da Administração Direta e Indireta ficarão res-
ponsáveis pela busca ativa de servidores(as) que não estive-
rem em regularidade com o esquema vacinal conforme doses 
disponibilizadas no Plano de Vacinação municipal, emitindo 
comunicado e orientações às chefias. 
Parágrafo único. As chefias imediatas que receberem o co-
municado serão solidariamente responsáveis à busca ativa e 
atualização da informação, auxiliando no encaminhamento de 
documentos comprobatórios ou das razões alegadas pelo(a) 
servidor(a), tempestivamente, conforme solicitado. 

Art. 4º Os(As) servidores(as) inclusos(as) no Plano de Vacina-
ção municipal em decorrência da faixa etária ou grupo de priori-
dade, que não demonstrarem terem se submetido à vacinação, 
nem apresentarem relatório médico justificado a inaptidão ou 
óbice quanto à imunização, ficarão impedidos de cumprir as 
atividades regulares de trabalho presencial.
§ 1º Ocorrendo o disposto no caput por recusa ou inobservân-
cia ao calendário de imunização, será atribuída falta injusti-
ficada para o(a) servidor(a), a partir da notificação mediante 
publicação em Portaria que determine a apresentação dos 
comprovantes de vacinação e retorno ao trabalho, observado 
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o limite legal, conforme disposto na Lei Complementar nº 120/2020, nos dias em que deveria trabalhar presencialmente ou em 
escala de revezamento quando devidamente autorizado(a) por ato oficial da autoridade competente, mas, ficou impedido(a), pela 
falta de imunização, sem prejuízo da apuração de eventual infração funcional administrativa.
§ 2º A recusa será considerada válida somente quando as razões se justificarem por motivos de saúde ou pela existência de 
contraindicação por histórico de hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos excipientes dos imunizantes de todas as 
vacinas disponíveis no Plano de Vacinação contra a COVID-19. 
§ 3º Quando a recusa tiver justificativa nos moldes do Parágrafo anterior, o(a) servidor(a) será encaminhado para Perícia, deven-
do, no ato, apresentar o atestado médico com o diagnóstico que embasou a recusa da vacina. 
§ 4º A contrariedade ou indeferimento da recusa ou justificativa apresentada à Perícia Médica ensejará, após a ciência do(a) 
servidor(a), o encaminhamento dos fatos ao órgão responsável pela instauração do procedimento administrativo. 

Art. 5º Para fins de atualização cadastral, o(a) servidor(a) deverá comprovar a regularidade do esquema vacinal contra a CO-
VID-19, conforme doses disponibilizadas pelo plano de vacinação municipal ou a recusa devidamente justificada, no ato de 
todos os requerimentos em que sejam avaliadas eventuais responsabilizações administrativas, como: progressão ou promoção 
funcional e licença especial, bem como outras quando devidamente previstas na legislação municipal. 

Art. 6º Fica vedada a autorização para realização de serviços extraordinários ou plantões para os(as) servidores(as) que não es-
tejam em regularidade com o ciclo vacinal da COVID-19, conforme disponibilizado pelo Plano de Vacinação Municipal (primeira, 
segunda, terceira ou outras doses eventualmente disponibilizadas). 

Art. 7º A partir da publicação deste Decreto, o ato de provimento de pessoal passará a exigir a imunização contra a Covid-19 a 
partir da abertura do certame. 

Art. 8º O disposto neste Decreto aplica-se aos(as) estagiários(as) e trabalhadores(as) terceirizados(as), naquilo que couber. 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 19 de outubro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 1336/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para elaboração de edital para seleção de 
empresas operadoras de seguro conforme dispõe o art. 180 da Lei Complementar Municipal nº 120/2020: 
I - Edilson Dreviski, cargo Técnico em Contabilidade, matrícula nº 84646;
II - Doraci Senger Luy, cargo Secretária de Administração, matrícula nº 117838;
III - João Adeilson de Siqueira Ferreira, cargo Assistente Administrativo, matrícula nº 140333;
IV - Helisoellen Maria Pugsleiy Goncalves, cargo Assistente Administrativo, matrícula nº 163090.
V - Joelson de Moraes Ribas, cargop Atendente Social. representante SIPPMUG.

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

Guarapuava, 09 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
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