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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 23 de novembro de 2022
Veiculação: 23 de novembro de 2022

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVIII Nº 2505

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEIS

LEI Nº 3378/2022
Institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Autor: Vereador Rodrigo Crema

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber que a Poder Legislativo de Guarapuava aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:                                                           

Art. 1º Fica instituída a Semana Municipal de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 
(TDAH), a ser realizada no período que abrange o dia 1º (primeiro) de agosto de cada ano. 

Art. 2º A Semana Municipal de que trata o artigo 1º desta lei, tem por objetivo promover a conscientização sobre a importância 
do diagnóstico e tratamento precoces em indivíduos com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). 

Art. 3º Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, que deverá, a partir do dia 1º (primeiro) de agosto de cada ano, rea-
lizar ações condizentes para o cumprimento da presente. 

Art. 4º Essa lei entra em vigor na data da sua publicação oficial.

Guarapuava, 21 de novembro de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal 

DECRETOS
DECRETO Nº 9925/2022

Institui diretrizes para a celebração e gestão do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde no município de Guarapu-
ava/PR (COAPES-Guarapuava), e estabelece outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são  conferidas pelo Inciso 
I do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Guarapuava, 

CONSIDERANDO o disposto na Constituição Federal de 1988, Art. 200, inciso III, que diz que compete ao Sistema Único de 
Saúde - SUS ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e re-
cuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e, dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, que institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 8.745, de 
9 de dezembro de 1993, e a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981 e, dá outras providências; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 80.281 de 05 de setembro de 1977, que Regulamenta a Residência Médica, cria a Comissão 
Nacional de Residência Médica e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Portaria Interministerial nº 1.077, de 12 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Residência Multipro-
fissional em Saúde e a Residência em Área Profissional da Saúde e institui o Programa Nacional de Bolsas para Residências 
Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde.; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde 
(SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa; 
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CONSIDERANDO as diretrizes aprovadas pela 15ª Conferên-
cia Nacional de Saúde, realizada em Brasília, DF, em dezem-
bro de 2015; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 1.996/GM/MS, de 20 de agosto 
de 2007, que dispõe sobre as diretrizes para a implementação 
da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de de-
zembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização 
da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS; 

CONSIDERANDO a Portaria Interministerial nº 10/MEC/MS, 
de 20 de agosto de 2014, que institui a Comissão Executiva 
dos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde e 
o Comitê Nacional dos Contratos Organizativos de Ação Públi-
ca Ensino-Saúde; 

CONSIDERANDO a Portaria Interministerial nº 1.127/MEC/
MS, de 04 de agosto de 2015, que institui as diretrizes para a 
celebração dos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensi-
no-Saúde (COAPES), para o fortalecimento da integração en-
tre ensino, serviços e comunidade no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS);

CONSIDERANDO as Diretrizes Curriculares Nacionais de to-
dos os Cursos de Graduação da Área da Saúde; 

CONSIDERANDO a Lei nº. 11.788/2008 que trata dos Estágios 
Obrigatórios e Não Obrigatórios; e a necessidade de fixar dire-
trizes para a organização, funcionamento e desenvolvimento 
de Estágios Obrigatórios na rede pública da Secretaria Munici-
pal da Saúde – SMS; e

CONSIDERANDO a necessidade de se instituir diretrizes vol-
tadas à celebração dos compromissos das instituições de en-
sino, programas de residência e a gestão municipal de saúde 
para o desenvolvimento das atividades de ensino-aprendiza-
gem, formação e pesquisa no âmbito do SUS no município de 
Guarapuava,

DECRETA

CAPÍTULO I
DO OBJETIVO E PRINCÍPIO 

Art. 1º Instituir princípios, diretrizes e objetivos para a celebra-
ção e gestão do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-
-Saúde no Município de Guarapuava (COAPES-Guarapuava), 
visando o fortalecimento da Integração Ensino-Serviço-Comu-
nidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) municipal.

Art. 2º O COAPES Guarapuava tem como objetivos:
I - organizar o acesso a todos os órgãos e estabelecimentos 
de saúde sob a responsabilidade do Gestor Municipal do SUS, 
além de serviços de saúde sob Gestão Estadual que manifes-
tem interesse na adesão, como cenários de práticas para o 
aprimoramento e formação de estudantes e trabalhadores de 
nível médio, técnico profissionalizante, superior e de pós-gra-
duação, incluindo residência em saúde; e
II - estabelecer, com base no diálogo permanente, articulações 
das partes relacionadas ao funcionamento da Integração Ensi-
no-Serviço-Comunidade no SUS no município de Guarapuava/
PR.

Art. 3º O COAPES Guarapuava observará os seguintes prin-

cípios:
I - integração Ensino-Serviço-Comunidade, estruturando a 
Rede Municipal de Saúde de Guarapuava como campo de 
aprendizagem e formação crítica de estudantes e trabalhado-
res;
II - formação de estudantes e trabalhadores da saúde em con-
sonância com os princípios e diretrizes do SUS, tendo como 
eixos a abordagem integral do processo saúde-doença e de 
seus determinantes sociais, a formação de vínculo e respon-
sabilização pelo cuidado, a participação social, o trabalho em 
equipe multiprofissional, a formação de redes de atenção;
III - formação integral dos estudantes e trabalhadores da saú-
de, nos campos da teoria, da tecnologia, da prática e da ética, 
capazes de tomada de decisão compartilhada com a equipe 
multiprofissional e os usuários;
IV - compromisso das instituições de ensino, de saúde e da 
gestão municipal do SUS com a democracia institucional, es-
timulando a participação dos profissionais de saúde nos es-
paços coletivos de cogestão dos serviços e das equipes de 
saúde, incluindo a formação dos estudantes e trabalhadores 
nos temas da gestão democrática e participativa dos sistemas, 
das ações e dos serviços de saúde;
V - compromisso das instituições de ensino com os princípios 
e as diretrizes, programas e políticas de saúde do SUS, que 
deverão, obrigatoriamente, compor os conteúdos de todo e 
qualquer estágio, curso ou programa, independente de sua du-
ração;
VI - compromisso das instituições de ensino, de saúde e da 
gestão municipal do SUS com participação ativa da comunida-
de e das instâncias do controle social;
VII - compromisso das instituições de ensino, de saúde e da 
gestão municipal do SUS com o desenvolvimento de ativida-
des educacionais e de atenção à saúde integral com ênfase na 
atenção básica à saúde, no enfrentamento dos determinantes 
sociais do processo saúde-doença e na saúde coletiva, com 
base na epidemiologia, na prevenção e na promoção da saúde;
VIII - respeito à diversidade humana, à multiculturalidade, ao 
estado laico e à autonomia dos cidadãos, com base na forma-
ção crítica fundada em princípios éticos, combatendo toda e 
qualquer forma de preconceito ou discriminação;
IX - reconhecimento da singularidade das instituições de en-
sino envolvidas no processo de pactuação e contratualização 
das ações de Integração Ensino-Serviço-Comunidade, bem 
como de suas especificidades quanto à natureza jurídica, esta-
belecendo-se a seguinte ordem de prioridade na definição dos 
cenários de prática:
a) instituições públicas municipais, estaduais e federais;
b) instituições privadas sem fins lucrativos; e
c) instituições privadas;
X - compromisso das instituições de ensino com o desenvolvi-
mento de atividades que articulem ensino-pesquisa-extensão 
às necessidades locais, tendo por base o planejamento local e 
a intersetorialidade, as políticas nacionais, estaduais e munici-
pais do SUS e suas diretrizes clínicas e de boas práticas;
XI - compromisso das instituições de ensino, de saúde e da 
gestão municipal do SUS com as condições de biosseguran-
ça dos estudantes nos serviços da rede, e com a segurança 
do usuário, tanto em intervenções diretas quanto em riscos in-
diretos advindos da inserção dos estudantes nos cenários de 
práticas; e
XII - integração das ações de formação aos processos de edu-
cação permanente voltados para os trabalhadores da rede de 
saúde, podendo ser através de ensino à distância.

Art. 4º Cada Termo de Parceria das Instituições de Ensino com 
o COAPES Guarapuava conterá, obrigatoriamente:
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I - definição dos serviços de saúde que serão campo de atu-
ação das instituições de ensino, para o desenvolvimento da 
prática de formação, dentro do território; 
II - definição das atribuições dos serviços de saúde e das insti-
tuições formadoras, em relação à gestão, assistência, ensino, 
educação permanente, pesquisa e extensão; 
III - definição do processo de designação dos preceptores ou 
supervisores da instituição de ensino ou da rede e sua relação 
com o serviço responsável pelo estágio, ou programa de resi-
dência em saúde; e 
IV - previsão dos planos de atividades de Integração Ensino-
-Serviço-Comunidade para cada serviço de saúde que conte-
nha:
a) descrição das atividades de ensino a serem desenvolvidas 
em cada serviço de saúde; 
b) descrição das atividades e atribuições dos docentes, super-
visores e preceptores; 
c) relação quantitativa residente/preceptor, estagiário/supervi-
sor ou outros arranjos, garantindo atender às necessidades do 
ensino e da assistência de qualidade; 
d) proposta de avaliação dos planos de atividades ensino-ser-
viço-comunidade, com definição de metas e indicadores; 
e) descrição da carga horária destinada aos princípios e dire-
trizes do SUS, bem como às políticas e programas de saúde 
afins, conforme as diretrizes curriculares que norteiam os cur-
sos de graduação da área da saúde; e 
f) descrição da carga horária destinada à atenção primária e 
às ações de promoção e prevenção da saúde, em cada curso, 
programa ou estágio.
Parágrafo único. A contratualização das instituições de ensino 
no COAPES Guarapuava será elaborada com base no modelo 
constante do Anexo Único.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES ORGANIZATIVAS

Art. 5º O processo de contratualização deverá envolver todas 
as instituições de ensino que manifestem interesse na utiliza-
ção de equipamentos públicos de saúde municipais como ce-
nário de prática para seus estagiários, estudantes ou residen-
tes.
§1º O processo de contratualização será coordenado pelo ges-
tor municipal de saúde do município de Guarapuava/PR;
§2º O gestor municipal de saúde de Guarapuava/PR será co-
ordenador de 01 (um) único COAPES, embora possa ser parte 
contratante de outros COAPES que demandem o seu território 
como cenário de prática.
§3º O gestor municipal de saúde de Guarapuava/PR será o 
responsável pela coordenação do COAPES Guarapuava e in-
formará à Comissão Executiva Nacional do COAPES acerca 
do processo de contratualização.
§4º O gestor municipal de saúde de Guarapuava/PR deverá 
celebrar as adesões ao COAPES Guarapuava com base no 
debate e envolvimento de todas as Instituições de Ensino com 
atuação na Rede de Assistência à Saúde, visando garantir 
transparência e o cumprimento dos princípios estabelecidos 
neste Decreto.
§5º Deverão ser incorporados ao COAPES Guarapuava os 
Planos de Atividades de Integração Ensino-Serviço-Comunida-
de e os Planos de Contrapartida específicos de cada Instituição 
de Ensino, devendo ser renovados anualmente.
§6º Poderão ser incorporados ao COAPES Guarapuava Ter-
mos Aditivos entre o gestor municipal do SUS e Instituições de 
Ensino e Saúde contratualizadas.
§7º A adesão ao COAPES Guarapuava vigorará por 05 (cinco) 
anos, podendo ser prorrogado por interesse comum das partes 

envolvidas ou denunciado mediante comunicação prévia de 90 
(noventa) dias.

CAPÍTULO III 
DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DO COAPES

Art. 6º Será constituído o Comitê Gestor Municipal do COAPES 
Guarapuava, com as seguintes atribuições:
I - acompanhar a execução e realizar o monitoramento do CO-
APES Guarapuava; e
II - acompanhar, avaliar, debater e apresentar propostas para 
o desenvolvimento da Integração Ensino-Serviço-Comunidade 
no município de Guarapuava.
§1º O Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava terá 
a seguinte composição mínima:
a) 05 (cinco) representantes da Secretaria Municipal de Saúde;
b) 01 (um) representante de cada Instituição de Ensino e Saú-
de participante, além da COREME e COREMU de cada ins-
tituição que oferte programas de residência em saúde, após 
adesão ao contrato;
c) 01 (um) representante da 5ª Regional de Saúde;
d) 02 (dois) representantes do Conselho Municipal de Saúde, 
sendo 01 (um) do segmento dos usuários e 01 (um) do seg-
mento dos trabalhadores;
e) 01 (um) representante dos graduandos estagiários e resi-
dentes.
§2º O Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava terá 
uma Comissão Executiva coordenada pela Secretaria Munici-
pal de Saúde, que garantirá sua infraestrutura, publicização de 
suas atividades e deliberações, e funcionamento regular;
§3º O Chefe do Poder Executivo e o gestor municipal do SUS 
nomearão os representantes indicados para o Comitê Gestor 
Municipal do COAPES Guarapuava e para sua Comissão Exe-
cutiva, para um mandato de um ano, renovável.
§4º A Comissão Executiva será composta por 3 (três) repre-
sentantes do Comitê Gestor Municipal e por ele indicado.
§5º Para cada representação deverá ser indicado um suplente.

CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 8º Compete às instituições de ensino:
I - participar e manter representação no Comitê Gestor Munici-
pal do COAPES Guarapuava;
II - contribuir de forma corresponsável com a gestão dos ser-
viços de saúde, definindo conjuntamente metas e ações para 
melhoria dos indicadores de saúde local e da atenção presta-
da, para atender as necessidades da população;
III - promover atividades de ensino, extensão e pesquisa nos 
serviços e comunidades de modo integrado, articulando os fun-
damentos teóricos e éticos às situações práticas nas perspecti-
vas interprofissional, interdisciplinar e intersetorial, com íntima 
ligação entre as necessidades e demandas do Município;
IV - garantir a participação dos estudantes e trabalhadores de 
saúde no planejamento e avaliação das atividades que serão 
desenvolvidas em parceria com os serviços de saúde;
V - supervisionar efetivamente as atividades desenvolvidas pe-
los estudantes, nas redes de atenção à saúde, definindo do-
centes, preceptores e supervisores da instituição de ensino, 
sendo a periodicidade estabelecida conforme a natureza das 
atividades realizadas e das competências a serem desenvolvi-
das pelos estudantes, observadas as legislações específicas;
VI - acordar, junto à gestão municipal do SUS Guarapuava, 
medidas que mantenham a atenção ao usuário contínua, coor-
denada, compartilhada e integral, evitando descontinuidade do 
atendimento, superlotação do serviço ou prejuízos à qualidade 



23 de novembro, Veiculação 23/11/2022 Ano XXVIII - Nº 2505 Boletim Oficial do Município -  4

da atenção à saúde ao usuário do SUS;
VII - garantir a identificação do docente, preceptor ou supervi-
sor no serviço, que será responsável pelo atendimento pres-
tado, especialmente no caso dos estudantes de nível médio e 
graduação;
VIII - promover a realização de ações, com foco na melhoria da 
saúde das pessoas e da coletividade, com base nas diretrizes, 
protocolos e normas técnicas do SUS, bem como contribuir 
para seu desenvolvimento;
IX - contribuir de maneira corresponsável com os trabalhadores 
da rede de serviços, gestores, estudantes e usuários para a 
formulação e desenvolvimento das ações de formação e quali-
ficação dos trabalhadores para o SUS, a partir do compromisso 
com a responsabilidade sanitária do Município;
X - oferecer aos trabalhadores da rede de serviços oportuni-
dades de formação e desenvolvimento que contribuam com a 
qualificação da assistência, da gestão, do ensino e do controle 
social na saúde, com base na Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde;
XI - desenvolver sistematicamente qualificação e avaliação do 
docente e preceptor, de forma compartilhada entre instituições 
de ensino, programas de residência em saúde e serviços;
XII - fomentar ações de valorização e formação voltadas para 
os preceptores – participação em pesquisas, certificação da 
atividade de preceptoria, estímulo à carreira, acesso a cursos, 
congressos, dentre outras possibilidades a serem implementa-
das – que deverão ser descritas nos Termos de Parceria das 
Instituições de Ensino com o COAPES Guarapuava;
XIII - contribuir para a formulação e desenvolvimento de políti-
cas de ciência, tecnologia e inovação com base nas necessi-
dades locais;
XIV - garantir o fornecimento de instrumentos de identificação 
do seu estudante combinado no plano de atividades de cada 
serviço e de acordo com as atividades a serem desenvolvidas;
XV - estabelecer mecanismos de apoio e assistência estudantil 
quando o campo de prática for de difícil acesso, de acordo com 
as especificidades locais, ou quando a sede da instituição de 
ensino for fora do município de Guarapuava;
XVI - incentivar processos colegiados de acompanhamento 
educacional para curso de graduação ou Programa de Resi-
dência em Saúde, com o intuito de acompanhar o desenvolvi-
mento da dimensão pedagógica das atividades de integração 
ensino-saúde, compostas por representantes do corpo docen-
te, das Comissões de Residência em Saúde, dos estudantes, 
dos preceptores dos serviços, dos gestores da saúde, dos ór-
gãos de controle social em saúde ou da comunidade local; e
XVII - contribuir com a rede de serviços do SUS por meio de 
contrapartida pactuada com cada instituição de ensino no Pla-
no de Contrapartida que é parte integrante do COAPES Gua-
rapuava.

Art. 9º Compete à Gestão Municipal do SUS:
I - mobilizar o conjunto das instituições de ensino que utilizam 
a rede de serviços do SUS municipal como campo de prática 
para discussão e organização da integração entre ensino, ser-
viço e comunidade, com vistas à celebração de 01 (um) único 
COAPES;
II - participar e manter representação no Comitê Gestor Munici-
pal do COAPES Guarapuava;
III - definir critérios equânimes relativos à inserção das institui-
ções de ensino nos cenários de prática nos quais serão desen-
volvidas as atividades acadêmicas, com base nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) e nos parâmetros do Ministério 
da Educação, priorizando as instituições de ensino públicas, 
conforme preceitos do SUS;
IV - definir de forma articulada com as instituições de ensino 

os critérios para seleção de profissionais dos serviços de saú-
de para desenvolvimento das atividades de supervisão/tutoria/
preceptoria;
V - estimular a atividade de preceptoria mediante sua inclu-
são nas políticas referentes à qualificação e valorização dos 
trabalhadores de saúde por meio de medidas como gestão de 
carga horária, incentivos de qualificação profissional, bolsas 
de contribuição científica, progressão funcional ou na carreira, 
dentre outras possibilidades, considerando como indissociável 
a relação entre ensino e serviço;
VI - promover a reflexão sobre a prática e a troca de saberes 
entre os estudantes, trabalhadores de saúde e usuários, na 
identificação e discussão de problemas vivenciados no proces-
so de ensino e trabalho;
VII - desenvolver processos de qualificação e avaliação do do-
cente e preceptor, compartilhada entre instituições de ensino, 
programas de residência em saúde e serviço;
VIII - disponibilizar as instalações e equipamentos nas Redes 
de Atenção à Saúde para o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas teóricas e práticas dos cursos técnicos profissio-
nalizantes, graduação, Pós-graduação e de programas de re-
sidência em saúde; e
IX - reconhecer as atribuições do controle social em saúde, 
representado pelas instâncias dos Conselhos de Saúde, no 
processo de fortalecimento da integração entre ensino, serviço 
e comunidade, quando do desenvolvimento de iniciativas de 
contratualização, seu monitoramento e avaliação da execução 
dos contratos.

Art. 10 . Compete ao Conselho Municipal de Saúde:
I - participar do processo de fortalecimento da Integração 
Ensino-Serviço-Comunidade, quando do desenvolvimento de 
iniciativas de contratualização, monitoramento e avaliação da 
execução do COAPES Guarapuava, em todas as suas etapas 
e em todos os níveis de execução;
II - apresentar as demandas dos usuários e dos trabalhadores 
de saúde que atuam no SUS, que atendam às necessidades 
sociais em saúde e o desenvolvimento local;
III - definir diretrizes, acompanhar e monitorar as condições de 
estruturação e reestruturação da rede de serviços para atender 
as demandas relativas à presença de estudantes e docentes, 
atentando-se para as condições de acessibilidade e práticas 
institucionais (instituições de ensino e serviços de saúde) que 
sejam promotoras de inclusão social;
IV - monitorar o cumprimento dos Termos de Parceria das Insti-
tuições de Ensino com o COAPES Guarapuava, dos Planos de 
Atividade de Integração Ensino Serviço e dos Planos de Con-
trapartida; e
V - participar da formulação das atividades de educação per-
manente para o exercício do controle social em saúde, em con-
junto com estudantes, estagiários e residentes, preceptores, 
supervisores e docentes das instituições de ensino.

CAPÍTULO V
DA CONTRAPARTIDA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Art. 11. As instituições de ensino deverão contribuir com a es-
truturação da Rede SUS, mediante contrapartidas pactuadas 
nos Planos de Contrapartida, parte integrante do Termo de Par-
ceria das Instituições de Ensino com o COAPES Guarapuava.
§1º As contrapartidas das instituições de ensino dar-se-ão pela 
oferta de no mínimo três das seguintes modalidades:
I - oferta de processos formativos para os trabalhadores e ges-
tores da rede, em especial cursos de aperfeiçoamento, forma-
ção de preceptores, cursos de especialização, mestrado profis-
sional, mestrado acadêmico e doutorado acadêmico; 



23 de novembro, Veiculação 23/11/2022 Ano XXVIII - Nº 2505 Boletim Oficial do Município -  5

II - contratações de assessoria ou apoio técnico voltado para o 
desenvolvimento dos processos de Integração Ensino-Serviço-
Comunidade; 
III - desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias volta-
das para a Integração Ensino-Serviço-Comunidade, cujo de-
senvolvimento deverá estar previsto nos Planos de Atividade e 
Planos de Contrapartida; 
IV - investimento na aquisição de equipamentos, material per-
manente, material de consumo e outras bem feitorias que qua-
lifiquem os cenários de prática da Integração Ensino-Serviço-
Comunidade, quando devidamente pactuados previamente e 
por interesse mútuo;
V - ações de educação em saúde desenvolvidas pelas institui-
ções de ensino voltadas para a comunidade, com participação 
dos profissionais do serviço no planejamento e/ou execução; 
VI - oferta de residências em saúde nos cenários de prática sob 
gestão da Secretaria Municipal de Saúde, não podendo esta 
modalidade ultrapassar o valor de 50% do total das contrapar-
tidas ofertadas.
VII - cessão de espaço físico e equipamentos.
§2º Toda e qualquer contrapartida deverá ser aprovada pelo 
Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava, de acordo 
com os princípios e as diretrizes estabelecidas neste Decreto.
§3º A contrapartida de cada instituição de ensino correspon-
derá a um valor de referência obtido com base na Carga Ho-
rária Total (CHT) dos estudantes e estagiários, nas unidades 
utilizadas como cenários de práticas, obedecendo os seguintes 
cálculos:
I - curso de nível médio: CHT x R$1,00 (um real);
II - curso de graduação: CHT x R$2,00 (dois reais); e
III - internatos e pós-graduação (exceto residências em saúde): 
CHT x R$2,00 (dois reais).
§4º A CHT será obtida pela fórmula: CHT = NP x NG x CHI, 
onde:
a) NP = número de participantes por grupo;
b) NG = número de grupos; 
c) CHI = carga horária individual de cada participante; e 
d) CHT = carga horária total.
§5º As residências em saúde consideradas como modalidade 
de contrapartida abaterão os valores totais das bolsas dos re-
sidentes, respeitando o disposto no item VI do §1º.
§6º Os valores de referência apurados serão convertidos em 
bens ou serviços, descritos no §1º deste artigo, respeitada a 
legislação vigente.
§7º As contrapartidas das Instituições de Ensino deverão ser 
destinadas à estruturação da Rede SUS.
§8º O valor de referência de contrapartida poderá ser corrigi-
do anualmente, com base no Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) apurado nos últimos 12 (doze) meses após a 
publicação deste Decreto.
§9º O valor corrigido nos termos do §8º, deverá ser publicado 
no Boletim Oficial do Município.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A celebração e implementação do COAPES Guarapu-
ava serão monitoradas e avaliadas por meio de indicadores e 
respectivas metas, a serem definidos pelo Comitê Gestor Mu-
nicipal do COAPES Guarapuava.

Art. 13. Os estágios deverão ser incorporados ao COAPES 
Guarapuava, obedecendo à assinatura dos Planos de Ativida-
des de Integração Ensino-Serviço-Comunidade e Planos de 
Contrapartida específicos, resultantes da pactuação entre o 
gestor municipal do SUS e cada instituição de ensino, de saúde 

ou programa de residência responsável pelo curso.
Parágrafo único. O Comitê Gestor Municipal do COAPES Gua-
rapuava e sua Comissão Executiva será responsável pela ges-
tão e acompanhamento dos estágios, após a assinatura dos 
Planos de Atividades de Integração Ensino-Serviço-Comunida-
de e Planos de Contrapartida específicos de cada instituição de 
ensino ou programa de residência.

Art. 14. A normatização para solicitação de estágios ou progra-
mas de residência estará prevista em Decreto posterior.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando o Decreto nº 6196/2017 e as disposições contrárias.

Guarapuava, 18 de novembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA ENSINO-
-SAÚDE

CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA ENSI-
NO-SAÚDE (COAPES) GUARAPUAVA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E SAÚDE 
_____________ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE GUARAPUAVA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 
POR ESTE INSTRUMENTO, a ________________, instituição 
de ensino responsável pela oferta de cursos da área de saú-
de e/ou dos Programas de Residência em Saúde no Município 
de Guarapuava _______________, CNPJ nº_____________, 
com sede na ___________________________, em 
__________, Estado do _____________, neste ato re-
presentada pelo seu ______________, brasileiro, 
_________ (profissão)___________(estado civil), RG 
nº____________, CPF nº_________, residente e domicilia-
do na _________________________, em __________ (ci-
dade e estado); o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CNPJ nº 
76178037/0001-76, com sede na Rua Brigadeiro Rocha, 2777, 
Centro, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, 
CELSO FERNANDO GÓES; a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE GUARAPUAVA, neste ato representada pela sua 
Secretária Municipal de Saúde CHAYANE ANDRADE, brasilei-
ra, ________________profissão, ________ (estado civil), RG 
nº ______________, CPF nº __________________, residente 
e domiciliado na __________, em _______ (cidade e estado) 
RESOLVEM celebrar o presente instrumento de CONTRATO 
ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA ENSINO-SAÚDE, no 
qual estabelecem cláusulas, condições e obrigações de cada 
signatário. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Este Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde tem 
por objeto viabilizar a ordenação da oferta de estágios em nível 
médio, técnico profissionalizante, graduação, pós-graduação e 
residências em saúde, no município de Guarapuava, do estado 
do Paraná, com garantia de estrutura de serviços de saúde 
em condições de oferecer campo de prática, mediante a Inte-
gração Ensino-Serviço-Comunidade nas Redes de Atenção à 
Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES MÚ-
TUAS 
Constituem responsabilidades das Instituições de Ensino e da 
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Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava:
I - comprometer-se com a formação de estudantes e trabalha-
dores de saúde em consonância com os princípios e diretri-
zes do Sistema Único de Saúde e demais termos dos decretos 
9925 e 9926; 
II - elaborar anualmente os Planos de Atividades de Integração 
Ensino-Serviço-Comunidade:
III - acompanhar e participar das deliberações do Comitê Ges-
tor do COAPES Guarapuava; 
VII - reconhecer o papel do controle social em saúde, represen-
tado pelas instâncias dos Conselhos de Saúde no processo de 
fortalecimento da Integração Ensino-Serviço-Comunidade, seu 
monitoramento e avaliação da execução dos contratos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Constituem responsabilidades das Instituições de Ensino: 
I - contribuir de forma corresponsável com a gestão dos servi-
ços de saúde, visando qualificar a atenção prestada, incluindo 
apoio a elaboração de ações em saúde a fim de melhorar indi-
cadores de saúde local;
II - promover atividades de ensino, extensão e pesquisa nos 
serviços e territórios nos quais atua, articulando os fundamen-
tos teóricos e éticos às situações práticas nas perspectivas 
interprofissional, interdisciplinar e intersetorial, com íntima liga-
ção entre as necessidades de saúde; 
III - supervisionar efetivamente as atividades desenvolvidas 
pelos estudantes, nas redes de atenção à saúde, definindo 
professor(es) da instituição de ensino e/ou preceptores do pro-
grama de residência responsáveis para cada cenário de prá-
tica. A periodicidade será estabelecida nos Planos de Ativida-
des de Integração Ensino-Saúde-Comunidade, anexo a este 
contrato, e deve ser estabelecida conforme natureza das ativi-
dades realizadas e das competências a serem desenvolvidas 
pelos estudantes, observadas as legislações específicas;
IV - garantir a promoção da atenção contínua, coordenada, 
compartilhada e integral, de modo a evitar a descontinuidade 
do atendimento, a superlotação do serviço e prejuízos da aten-
ção à saúde ao usuário do SUS; 
V - promover a realização de ações, focadas na melhoria da 
saúde das pessoas, a partir de diretrizes e de normas técnicas 
para a realização de processos e procedimentos com vistas a 
qualidade e segurança do usuário do SUS fundamentado em 
princípios éticos; 
VI - oferecer aos profissionais da rede de serviços oportuni-
dades de formação e desenvolvimento que contribuam com a 
qualificação da assistência, da gestão, do ensino e do controle 
social, com base na Política Nacional de Educação Permanen-
te em Saúde; 
VII - fomentar ações de valorização e formação voltada para 
profissionais da rede, tais como: inclusão em pesquisas (como 
pesquisadores), certificação da atividade de preceptoria, den-
tre outros, que deverão estar explicitados nos planos de contra-
partida vinculados ao presente instrumento de contrato; 
VIII - contribuir para a formulação e desenvolvimento de políti-
cas de ciência, tecnologia e inovação, com base nas necessi-
dades loco regionais; 
IX - garantir o fornecimento de instrumentos de identificação 
do seu estudante combinados no plano de atividades de cada 
serviço e de acordo com as atividades a serem desenvolvidas; 
X - contribuir com a rede de serviços do SUS com investimentos 
nos cenários de prática, tais como: aquisição de equipamentos, 
material permanente e outros bens; oferta de processos for-
mativos para os trabalhadores e gestores da rede; oferta de 
bolsas e consultorias, residência em saúde; desenvolvimento 
de pesquisas e novas tecnologias, previstos no contrato; 

XI - realizar ações de assistência estudantil quando o campo 
de prática for de difícil acesso. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Constituem responsabilidade da Secretaria Municipal de Saú-
de: 
I - mobilizar o conjunto das Instituições de Ensino com campo 
de prática no seu território para discussão, organização e for-
talecimento permanente da Integração Ensino-Serviço-Comu-
nidade; 
II - definir de forma articulada com as instituições de ensino 
os critérios para seleção de profissionais dos serviços de saú-
de para desenvolvimento das atividades de supervisão/tutoria/
preceptoria; 
III - estimular a atividade de preceptoria mediante sua inclusão 
nas políticas referentes à qualificação e valorização dos profis-
sionais de saúde por meio de medidas como gestão de carga 
horária, incentivos de qualificação profissional, bolsas de con-
tribuição científica, progressão funcional ou na carreira, dentre 
outras possibilidades a serem implementadas; 
IV - garantir a distribuição equânime dos cenários de prática a 
fim de permitir o desenvolvimento de atividades acadêmicas 
dos cursos de graduação e programas de residência que cele-
bram este contrato, priorizando as instituições de ensino públi-
cas, conforme preceitos do Sistema Único de Saúde; 
V - disponibilizar as instalações e equipamentos nas Redes de 
Atenção à Saúde para o desenvolvimento das atividades aca-
dêmicas teóricas e práticas dos cursos de nível médio, técnicos 
profissionalizantes, graduação, pós-graduação e de programas 
de residência em saúde, conforme Planos de Atividades de In-
tegração Ensino-Pesquisa-Serviço-Comunidade anexo a este 
contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
As atividades acadêmicas desenvolvidas por profissionais e 
gestores do SUS, estudantes e docentes dos cursos técnicos 
profissionalizantes, de graduação e de pós-graduação em saú-
de não criam vínculo empregatício de qualquer natureza com a 
Secretaria Municipal de Saúde e Instituições de Ensino, desde 
que estejam nos termos do planejamento acadêmico semestral 
e/ou do calendário acadêmico. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS 
O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde atuarão em 
conformidade com os termos dispostos na Portaria 1127 DE 04 
DE AGOSTO DE 2015 e legislação vigente. 
Os recursos necessários para a execução do presente contrato 
serão de responsabilidade das partes e determinado em Pla-
nos de Contrapartidas descrito em anexo.

CLÁUSULA SÉTIMA – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO E AUDITORIA
A celebração e implementação dos contratos serão avaliadas 
por meio de metas e indicadores nacionais, estabelecidas pela 
Comissão Executiva Nacional do COAPES.
§1º O COAPES será avaliado anualmente cabendo revisão das 
metas se necessário. 
§2º As normas de avaliação e auditoria decorrentes do pre-
sente contrato estarão definidas por normativa complementar, 
expedida pela Comissão Executiva Nacional do COAPES. 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de vigência deste instrumento de contrato será de 05 
(cinco) anos, a partir da data de sua assinatura, com validade 
e eficácia condicionada à publicação do seu extrato no Boletim 
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Oficial do Município, podendo ser prorrogado por interesse das 
partes. 

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO 
O presente Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-
-Saúde poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, 
em caso de descumprimento das normas estabelecidas na le-
gislação vigente, a inadimplência de quaisquer de suas cláu-
sulas ou condições, ou a superveniência de norma legal ou de 
fato que o torne material ou formalmente inexecutável. 
§1º O procedimento de denúncia do contrato deverá ser comu-
nicado obrigatoriamente à Comissão Executiva Nacional dos 
Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde. 
§2º O acesso aos serviços de saúde e as contrapartidas defi-
nidas nos Planos de Atividades de Integração Ensino-Serviço-
-Comunidade deverão ser mantidos por até seis meses após 
a denúncia oficial do contrato e sua comunicação à Comissão 
Executiva Nacional dos Contratos Organizativos de Ação Pú-
blica Ensino-Saúde, exceto nos casos em que houver consen-
so entre as partes para rescisão imediata. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos referentes a este contrato poderão ser resol-
vidos de comum acordo entre as partes com a interveniência 
dos Ministérios da Saúde e do Ministério da Educação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
O foro competente para dirimir questões oriundas deste contra-
to, não resolvidas de comum acordo entre as partes, será o da 
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Paraná, Foro 
de Guarapuava, com renúncia expressa de qualquer outro. 
E por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o 
presente Contrato extraindo-se dele as cópias necessárias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas para que pro-
duza seus efeitos legais. 

Guarapuava, ___ de novembro de 2022. 

_________________________________________
Responsável pela Instituição de Ensino 1

_________________________________________
Responsável pela Instituição de Ensino 2 ....

__________________________________________
Secretária Municipal de Saúde

__________________________________________
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS: 

1._________________________ 

2._________________________

DECRETO Nº 9926/2022
Fixa normas para formalização do COAPES e concessão de 
campo de atuação para estágios obrigatórios e residências, 
nas unidades da Rede de Assistência da Secretaria Municipal 
da Saúde de Guarapuava/PR, e estabelece outras providên-
cias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Inciso I do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Guara-
puava, 

CONSIDERANDO a Lei nº 11.129/2005, que institui a Residên-
cia Multiprofissional e de Área Profissional em Saúde; 

CONSIDERANDO a Lei nº. 11.788/2008 que trata dos Estágios 
Obrigatórios e Não Obrigatórios;

CONSIDERANDO o Decreto nº 80.281/1977, que Regulamen-
ta a Residência Médica; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 9925/2022 que ins-
titui diretrizes para a celebração e gestão do Contrato Organi-
zativo de Ação Pública Ensino-Saúde no município de Guara-
puava/PR (COAPES-Guarapuava), e dá outras providências; e

CONSIDERANDO a necessidade de definição dos procedi-
mentos para adesão ao COAPES e seus trâmites operacio-
nais, visando o desenvolvimento dos Estágios Obrigatórios e 
dos Programas de Residência em Saúde que requerem o uso 
de campos de atuação na rede pública de assistência à saúde 
do município de Guarapuava,

DECRETA

Art. 1º Fixar normas para formalização do COAPES e conces-
são de campo de atuação para estágios obrigatórios e residên-
cias nas unidades da Rede Pública de Assistência à Saúde do 
Município de Guarapuava contratualizadas.

Art. 2º Poderá ser concedido campo de atuação para estágios 
obrigatórios relativos aos cursos de ensino médio, técnico ou 
profissionalizante, graduação, pós-graduação (lato sensu ou 
stricto sensu), de Instituições de Ensino - IE reconhecidas e 
aprovadas pelo Ministério da Educação ou Núcleos Regionais 
de Educação do Paraná e, para Programas de Residência em 
Saúde aprovados pela Comissão Nacional de Residência Mé-
dica - CNRM, e Comissão Nacional de Residência Multiprofis-
sional e de Área Profissional em Saúde – CNRMS.

CAPÍTULO I
DA FORMALIZAÇÃO DO COAPES

Art. 3º A instituição com interesse de adesão ao COAPES 
Guarapuava deverá informar sua intenção ao Comitê Gestor 
Municipal através de Protocolo Eletrônico, enviando as infor-
mações constantes do Anexo I (https://guarapuava.atende.net/
subportal/saude/pagina/formalizacao-do-coapes) e os seguin-
tes documentos:
I - instituição de Ensino Pública Municipal, Estadual ou Federal:
a) portaria, decreto ou lei de autorização da criação da institui-
ção de ensino;
b) comprovante de Inscrição e de situação cadastral relativa 
ao CNPJ; 
c) autorização do MEC, autorização do Núcleo Estadual de 
Educação, autorização pelo Conselho Estadual de Educação 
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do Paraná ou Conselho Municipal de Educação, aplicável à 
Instituição; e, 
d) documento de nomeação dos responsáveis pela Instituição 
de Ensino.
II  - instituição de Ensino Privada com ou sem fins lucrativos:
a) estatuto da instituição ou contrato social, devidamente regis-
trado, e posteriores alterações; 
b) ata da assembléia que elegeu a última diretoria, quando cou-
ber; 
c) comprovante de Inscrição e de situação cadastral relativa 
ao CNPJ; 
d) autorização do MEC, autorização do Núcleo Estadual de 
Educação, autorização pelo Conselho Estadual de Educação 
do Paraná ou Conselho Municipal de Educação, aplicável à 
Instituição; e 
e) prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal (Cer-
tidão de Tributos Mobiliários).
§1º A regularidade da documentação encaminhada pelas Insti-
tuições, deverá ser analisada pela Comissão Executiva do Co-
mitê Gestor do COAPES Guarapuava. 
§2º A Comissão Executiva do Comitê Gestor do COAPES Gua-
rapuava terá prazo de 10 (dez) dias para deliberação sobre a 
solicitação de adesão, após o envio de todos os documentos 
necessários. 
§3º Após a formalização das adesões ao COAPES Guarapua-
va, será imprescindível a publicação do CONTRATO no Bole-
tim Oficial do Município.
§4º As informações constantes do Anexo I e documentações 
de cada Instituição encaminhadas para a Comissão Executiva 
do Comitê Gestor do COAPES Guarapuava, após as formaliza-
ções necessárias, serão arquivadas e permanecerão à disposi-
ção do COAPES Guarapuava.
§5º A instituição de ensino obriga-se a manter sua documenta-
ção em situação regular, durante a vigência do COAPES Gua-
rapuava.

Art. 4º A custódia do CONTRATO caberá ao Comitê Gestor Mu-
nicipal do COAPES Guarapuava.

CAPÍTULO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 5º O Comitê Gestor Municipal e sua Comissão Executiva 
deverão ser constituídos no mesmo dia da assinatura do CON-
TRATO.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde, coordenará 
a Comissão Executiva do Comitê Gestor Municipal do COA-
PES Guarapuava, garantindo o pleno cumprimento dos objeti-
vos, princípios e diretrizes do Decreto nº  9925/2022.

CAPÍTULO III
DAS SOLICITAÇÕES

Art. 6º As solicitações de campo de atuação se darão através 
de protocolo eletrônico.

Art. 7º As solicitações de campo de atuação prática de está-
gios obrigatórios serão encaminhadas à Secretaria Municipal 
de Saúde, para apreciação e compatibilização às diretrizes do 
COAPES Guarapuava.

Art. 8º O prazo para a solicitação de campo de atuação pelas 
Instituições de Ensino e Programas de Residência deverá ser 
de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência ao início do es-
tágio.

Art. 9º Caberá a Secretaria Municipal de Saúde a adoção das 
providências para organização das solicitações de campos de 
atuação nas unidades de saúde contratualizadas.

Art. 10. A Secretaria Municipal de Saúde, pactuará com as uni-
dades onde foram solicitados os campos a viabilidade de ces-
são e o levantamento das contrapartidas.

Art. 11. Após análise prévia das solicitações, formalização e 
instrução dos processos referentes a cada campo de atuação, 
a Secretaria Municipal de Saúde emitirá seu parecer de apro-
vação integral, parcial ou reprovação das solicitações e enviará 
suas decisões ao Comitê Gestor Municipal do COAPES Gua-
rapuava.

Art. 12. O Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava 
procederá a avaliação dos processos enviados pela Secretaria 
Municipal de Saúde e decidirá sobre os processos.

CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS, DA SUPERVISÃO DOS 
ESTÁGIOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO

Art. 13. Para composição dos grupos de alunos em cada cam-
po de estágio, deverá ser observado o limite de alunos estabe-
lecido, de acordo com o tipo de serviço, como segue:
I - Atenção Básica e Especializada:
a) UBS (Unidade Básica de Saúde) com ou sem ESF (Estra-
tégia de Saúde da Família), CAPS (Centro de Atenção Psicos-
social) e CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) – Até 
05 alunos por grupo; 
b) Melhor em Casa – Até 03 alunos por grupo;
c) Centro de Saúde da Mulher – Até 05 alunos por grupo e
d) Assistência Farmacêutica – Até 02 alunos por grupo.  
II -  Departamento de Vigilância em Saúde:
a) Vigilância Sanitária, Ambiental e do Trabalhador – Até 05 
alunos por grupo, e 
b) Vigilância Epidemiológica – Até 05 alunos por grupo;
c) SAE/AMPDS (Serviço de Atenção Especializada/Ambulató-
rio Municipal de Pneumologia e Dermatologia Sanitária) – Até 
05 alunos por grupo; 
III. Unidades de Pronto Atendimento / UPA – Até 05 alunos por 
grupo;
IV - Administração/Gestão em Enfermagem – Até 05 alunos 
por grupo;
V – SADT (Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia) – Até 
03 alunos por grupo; 
VI - em caso de outros cenários de prática da Rede de Assis-
tência à Saúde, será definido o número de alunos adequado a 
cada um em conjunto com as instituições de ensino.
Parágrafo único: Composição diferente da prevista neste artigo 
deverá ser justificada e encaminhada pela Instituição de Ensi-
no à Secretaria Municipal de Saúde para avaliação e eventual 
aprovação.

Art. 14. A realização do estágio, independente de sua modali-
dade, não gera vínculo empregatício para o estagiário ou para 
o professor/supervisor indicado pela Instituição, e tampouco 
gera direito a qualquer espécie de remuneração, com a Secre-
taria Municipal da Saúde.

Art. 15. São obrigações:
I.- Da Instituição de Ensino:
a) compatibilizar o horário de estágio com o horário escolar e 
o de funcionamento das Unidades da Secretaria Municipal da 
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Saúde; 
b) providenciar a identificação do estagiário por meio de cra-
chá; 
c) exigir que o aluno se apresente no campo de atuação ade-
quadamente uniformizado; 
d) orientar e garantir em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Saúde, gratuitamente, programa de imunização básica para 
o profissional de saúde, nos moldes da NR 32;
e) garantir o acompanhamento de professor/supervisor para o 
grupo de estagiários, nos termos do disposto no §1º, art. 3º da 
Lei 11.788/08, o qual deverá possuir registro ativo no respecti-
vo conselho de profissão; 
f) zelar pela observância por parte dos alunos e supervisores 
das normas internas da unidade concedente relativas à disci-
plina, segurança do trabalho e biossegurança; 
g) orientar os alunos sobre as disposições do Código de Ética 
Profissional;
h) responsabilizar-se pelo seguro e adoção de providências 
necessárias ao pleno atendimento do estagiário, em caso de 
acidente; 
i) cumprir a contrapartida pactuada, efetivando toda a pactua-
ção no exercício.
II - A Secretaria Municipal de Saúde:
a) garantir a disponibilidade, das unidades concedidas como 
campo de atuação de estágio; 
b) indicar um profissional de seu quadro de pessoal para acom-
panhar os estágios, com formação ou experiência profissional 
na área de conhecimento do campo de estágio obrigatório con-
cedido;
c) providenciar os Termos de Doação sem encargos e adoção 
das providências para incorporação ao Patrimônio Municipal 
dos bens permanentes recebidos como contrapartida.
d) encaminhar ao Comitê Gestor Municipal Avaliação Anual 
(Anexo V).

Art. 16. Cabe à Secretaria Municipal de Saúde, monitorar o de-
senvolvimento dos estágios nos campos concedidos em qual-
quer das unidades que recebem estágios, diretamente ou por 
meio das interlocuções locais, supervisionando e garantindo o 
pleno cumprimento das determinações deste Decreto.
Parágrafo único. A inobservância das obrigações dos coope-
rantes previstas nos ajustes deverá ser comunicada ao Comitê 
Gestor Municipal, podendo ensejar, após o devido contraditó-
rio, em advertência, suspensão ou rescisão do ajuste.

Art. 17. Aplica-se o disposto neste Decreto às solicitações de 
estágio em serviços e unidades da Rede de Assistência à Saú-
de contratualizadas.

Art. 18. Cada supervisor poderá somente ser responsável 
pelo número de estagiários conforme estabelecidos pela Lei 
11.788/08 e/ou pelo respectivo conselho profissional, sendo 
qualquer alteração destes números justificada e aprovada pela 
Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 19. Assim que aprovados os campos de estágio, as insti-
tuições de ensino deverão informar a Secretaria Municipal de 
Saúde, os nomes do coordenador do curso e dos supervisores 
dos estágios para cada grupo e/ou estagiário, com o respectivo 
registro no conselho de classe.

CAPÍTULO V
DA DOCUMENTAÇÃO

Art. 20 As instituições de ensino deverão apresentar a Secreta-
ria Municipal de Saúde, os seguintes documentos referentes à 

cada curso ou programa de residência:
I.- Estágio obrigatório:
a) regulamento, regimento, plano ou diretrizes do curso; 
b) autorização do MEC, Núcleo Estadual de Educação, autori-
zação do Conselho Estadual de Educação do Paraná ou Con-
selho Municipal de Educação, aplicável ao curso; 
c) declaração contendo a apresentação do Responsável Téc-
nico; 
d) especificação do período e duração em que no curso são 
apresentados e debatidos os princípios e diretrizes do SUS e 
as Políticas e Programas de Saúde afins à natureza do estágio, 
conforme definido no Decreto nº 9925/2022 que trata do Con-
trato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde no município 
de Guarapuava (COAPES Guarapuava); 
d) comprovação da existência de seguro de vida e acidentes 
pessoais contratados pela instituição de ensino para os esta-
giários.
II - Residências:
a) documento comprobatório de credenciamento do programa 
de residência junto ao MEC;
b) documento comprobatório de matrícula do residente no sis-
tema do MEC ou MS;
c) documento comprobatório dos residentes no Cadastro Na-
cional de Estabelecimento de Saúde (CNES) da unidade for-
madora, conforme previsto no Decreto nº 7.562 de 15 de se-
tembro de 2011, da Comissão Nacional de Residência (NR);

Art. 21. Após aprovação dos campos de atuação pela Secreta-
ria Municipal de Saúde, as pactuações devem ser devidamente 
registradas no Plano de Atividades de Integração Ensino – Ser-
viço – Comunidade e no Plano de Contrapartidas através dos 
anexos disponíveis no Portal do Cidadão no endereço eletrô-
nico https://guarapuava.atende.net/subportal/saude , na aba 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE.
 

CAPÍTULO VI
DAS CONTRAPARTIDAS

Art. 22. As contrapartidas das instituições de ensino serão 
pactuadas no Plano de Contrapartidas, que serão anexos ao 
COAPES Guarapuava, no Portal do Cidadão no endereço ele-
trônico https://guarapuava.atende.net/subportal/saude , na aba 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE. 

Art. 23. Os cursos oferecidos aos trabalhadores da saúde, 
como contrapartida deverão ser elaborados com base em defi-
nições do Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava e 
aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 24. Para contrapartida oferecida por meio de cessão da 
utilização de espaço físico ficam estabelecidos os valores de 
referência, definidos a partir da média dos valores praticados 
pelas Instituições de Ensino, conforme Anexo II.
§1º Caberá ao Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapu-
ava e a Secretaria Municipal de Saúde:
I - o gerenciamento da utilização dos espaços físicos; 
II - as providências relativas aos procedimentos e documentos 
de comprovação da utilização da contrapartida.
§2º A cessão de espaço deverá ser oficializada pela Secretaria 
Municipal de Saúde para a Instituição de Ensino cedente. o 
ofício servirá como comprovação de contrapartida.

Art. 25. No caso de pactuação de contrapartida para aquisição 
de bens permanentes, a Secretaria Municipal de Saúde terá 
que apresentar justificativa, estes deverão ser utilizados na im-
plantação e melhoria dos campos de atuação, sendo vedada 
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sua utilização para outros fins, constando nos autos a anuência 
do Secretário de Saúde, sendo deste a responsabilidade pelo 
desígnio.
Parágrafo único. A Instituição de Ensino deverá apresentar 
Carta de Doação do bem permanente ao serviço ou unidade 
de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, nos moldes do 
Anexo III, em até três dias após sua entrega.

Art. 26. Os valores financeiros dos itens de materiais perma-
nentes pactuados são referenciais, podendo sofrer ajuste para 
menos ou para mais, em função de oscilações de mercado.

Art. 27. As Instituições Públicas subordinadas ao Município de 
Guarapuava que solicitarem campos de atuação estão desobri-
gadas a pactuarem Plano de Contrapartida.

Art. 28. O cumprimento integral das contrapartidas deverá ser 
anual e ocorrer até o final do ano letivo de cada instituição.

Art. 29. A comprovação do cumprimento anual da contrapartida 
se dará por meio de declaração, conforme Anexo IV, emitida 
pela Secretaria Municipal de Saúde e Comitê Gestor Municipal 
do COAPES Guarapuava.
Páragrafo único.  A emissão da declaração de cumprimento de 
contrapartida será emitida após a finalização do ano letivo de 
cada instituição. 

Art. 30. O não cumprimento integral da contrapartida pela insti-
tuição de ensino, é fato impeditivo para cessão de campos de 
estágios para o ano subsequente e deverá ser informado ao 
Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava.

CAPÍTULO VII
DA FORMALIZAÇÃO DOS PLANOS

Art. 31. Concluída a fase de análise e pactuação, a Secreta-
ria Municipal de Saúde deverá encaminhar ao Comitê Gestor 
Municipal as documentações respectivas em conjunto com a 
pactuação dos Planos de Atividades de Integração Ensino-
-Serviço-Comunidade e de Contrapartida de cada instituição 
de ensino devidamente aprovados.
Parágrafo único. Os Planos de Atividades de Integração En-
sino-Serviço-Comunidade e de Contrapartidas terão prazo 
de vigência de 01 (um) ano, com início no primeiro dia útil do 
exercício correspondente ao ano letivo para o qual os campos 
de atuação foram solicitados, podendo ser denunciados por 
qualquer dos cooperantes mediante comunicação prévia de 90 
(noventa) dias.

CAPÍTULO X
DAS AVALIAÇÕES

Art. 32. Será disponibilizada avaliação para o estagiário, para 
a Instituição de Ensino e para o responsável na unidade de 
saúde cedente, que deverá ser preenchida conforme Anexo V.
§1º A avaliação do estagiário deverá ser realizada ao término 
do período de cada disciplina do estágio.
§2º A avaliação do supervisor deverá ser realizada semestral-
mente ou no término do período do estágio. 
§3º A avaliação do responsável na unidade de saúde cedente 
deverá ser anual, uma para cada Instituição de Ensino.

Art. 33. A Secretaria Municipal de Saúde será responsável por 
realizar a Avaliação Geral dos Campos de Atuação (Anexo V), 
que deverá ponderar as notas atribuídas nas avaliações reali-
zadas pelos demais agentes envolvidos.
Art. 34. A inobservância das obrigações previstas nos Planos 

de Atividades de Integração Ensino-Serviço-Comunidade e 
de Contrapartida deverão ser comunicadas ao Comitê Gestor 
Municipal do COAPES Guarapuava, podendo ensejar, após o 
devido contraditório, em advertência, suspensão ou rescisão 
do ajuste.

CAPÍTULO XI
DO ADITAMENTO

Art. 34. Anualmente a Instituição de Ensino deverá solicitar os 
campos de atuação conforme previsto no Capítulo II – Das So-
licitações, acompanhada de declaração expedida pela Secre-
taria Municipal de Saúde informando o cumprimento dos Pla-
nos de Atividade de Integração Ensino-Serviço-Comunidade e 
de Contrapartidas pactuados para o exercício, podendo haver 
acréscimo ou supressão de campos de atuação.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35. Nos termos dos artigos 7º e 9º da Lei 11.788/2008 de-
verá ser providenciado pela Instituição de Ensino o Termo de 
Compromisso de Estágio (TCE), cabendo-lhe inclusive a coleta 
das assinaturas do representante da instituição e do estagiário. 
§1º O acesso do estagiário ao campo de estágio fica condi-
cionado à assinatura do Termo de Compromisso de Estágio 
individual. 
§2º A guarda do TCE é da responsabilidade da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde que cede o campo de estágio.

Art. 36. A instituição de Ensino deverá disponibilizar equipa-
mentos e outros materiais de Proteção Individual, de acordo 
com a legislação vigente, a ser utilizada pelos alunos. 

Art. 37. A realização do estágio, independente de sua modali-
dade, não gera vínculo empregatício com o Município de Gua-
rapuava ou com a Secretaria Municipal da Saúde, para o esta-
giário ou para o professor/supervisor indicado pela instituição, 
e tampouco gera direito a qualquer espécie de remuneração.

Art. 38. A solicitação de campos de atuação para estágios opta-
tivos individuais e eventuais, deverá ser requerida à Secretaria 
Municipal de Saúde com antecedência mínima de 90 (noventa) 
dias da data prevista de início e anexar os documentos previs-
tos no Art. 20 deste Decreto.
§1º No caso de se tratar exclusivamente de solicitação para 
cenários optativos não haverá obrigatoriedade de adesão ao 
COAPES nem pactuação de contrapartida.
§2º Para formalização deverá ser apresentado apenas o Plano 
de Atividades de Integração Ensino-Serviço-Comunidade do 
Estágio através do Portal do Cidadão no endereço eletrônico 
https://guarapuava.atende.net/subportal/saude, na aba EDU-
CAÇÃO EM SAÚDE, descrevendo as atividades que serão re-
alizadas no campo de atuação, podendo a data ser confirmada 
por meio eletrônico.

Art. 43. Os casos omissos e excepcionais serão decididos pelo 
Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava.

Art. 44. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando o Decreto nº 6197/2017 e as disposições 
contrárias .

Guarapuava, 18 de novembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 9928/2022
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 Adriana Vaz Alves dos Santos, no cargo de Enfermeiro (a), matrícula nº 113034 (1), lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 15 de novembro de 2022.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus  efeitos legais a 15 de novembro de 2022.

Guarapuava, 21 de novembro de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9929/2022
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, o servidor Thiago Vinicius Rodrigues Reis, no cargo de Cirurgião Dentista, matrícula nº 186139 (1), 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 16 de novembro de 2022.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus  efeitos legais a 16 de novembro de 2022.

Guarapuava, 21 de novembro de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 9930/2022
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DECRETO Nº 9931/2022

DECRETO Nº 9932/2022
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DECRETO Nº 9933/2022

DECRETO Nº 9939/2022
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 Lucimeri Aparecida Pedroso Medeiros, no cargo de Técnico (a) em Enfermagem, matrícula 
nº 159000 (3), lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 15 de novembro de 2022.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus  efeitos legais a 15 de novembro de 2022.

Guarapuava, 21 de novembro de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 9948/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Em caráter excepcional, o expediente a ser cumprido nas repartições públicas municipais, no âmbito do Poder Executivo, 
nas datas dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2022, serão os seguintes
I-para os jogos com inicio às 12h, o expediente será das 7h30 às 11h30;
II - para os jogos com inicio às 13h, o expediente será das 8h às 12h;
III-para os jogos com inicio às 16h, o expediente será das 8h às 14h. 
Parágrafo único. Havendo alteração nos horários dos jogos da Seleção Brasileira, os horários previstos nos incisos I, II e Ill serão 
revistos

Art. 2º O estabelecido no art. 1º não abrangerá os serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde (Unidades de Pronto 
Atendimento), Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Secretaria Municipal de Administração (Central de Triagem, Cape-
las Mortuárias e Cemitérios), Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância - Fundação Proteger (Unidades de Aco-
lhimento Institucional), bem como os outros serviços que por sua natureza não admitem paralisação na Administração Pública 
Municipal.

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

Guarapuava, 23 de novembro de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9949/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Fica estabelecido recesso no período compreendido entre os dias 21/12/2022 a 04/01/2023, com paralisação dos servi-
ços públicos municipais desenvolvidos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta do Poder 
Executivo.

Art. 2º O estabelecido no art. 1º não abrangerá os serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde (Unidades de Pronto 
Atendimento), Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Secretaria Municipal de Administração (Central de Triagem, Cape-
las Mortuárias e Cemitérios), Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância - Fundação Proteger (Unidades de Aco-
lhimento Institucional), bem como os outros serviços que por sua natureza não admitem paralisação na Administração Pública 
Municipal.

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

Guarapuava, 23 de novembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 1514/2022

O SECRETÁRIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, para dirigirem 
veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventual-
mente, em razão da necessidade funcional exigida pelas res-
ponsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante 
assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade 
até 28 de fevereiro  de 2023:
I.Anderson Roberto Guimarães – Carteira de Habilitação nº 
04720252000;
II.Cleberson Pontes – Carteira de Habilitação nº 05331870600;
III.Fabio da Silva Barbosa – Carteira de Habilitação nº 
05194691315;
IV.José Sidney Mendes de Siqueira Filho - Carteira de Habilita-
ção nº 03687437458;

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

Guarapuava, 18 de novembro de 2022.

Carlos Marcelo Kaliberda
Secretário Municipal Interino 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 
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 1545/2022
O SECRETÁRIO INTERINO DE  ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar o servidor Samuel Lucas Toledo, Carteira de 
Habilitação 
nº05911512974, lotado na Secretaria Municipal de Trânsito e 
Transportes, para dirigirem veículos leves oficiais do Município 
de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade fun-
cional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes 
ao seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilida-
de anexo, com validade até 09 de janeiro de 2022.

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

Guarapuava, 21 de novembro de 2022.

Carlos Marcelo Kaliberda
Secretário Municipal Interino 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 
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 atuali-
zada.

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 1546/2022
O PREFEITO 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(as) servidores(as) abaixo relacionados 
para integrar a Comissão de avaliação de itens oriundos de 
processo de licitação para a aquisição de uniformes para Agen-
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PORTARIA Nº 1563/2022
O SECRETÁRIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso III, da Lei Complementar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para o servidor Marcio José de Lima Winchuar, Professor (a), matrícula nº 191949 (1), lotado 
na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 21/11/2022 a 22/11/2022.

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

Guarapuava, 23 de novembro de 2022.
Carlos Marcelo Kaliberda

Secretário Municipal Interino de Administração

PORTARIA Nº 1564/2022
O SECRETÁRIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso III, da Lei Complementar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Adriana de Fatima Schmitutz, Servente de Limpeza, matrícula nº 168467 (1), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período de 20/11/2022 a 21/11/2022.

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

Guarapuava, 23 de novembro de 2022.
Carlos Marcelo Kaliberda

Secretário Municipal Interino de Administração

PORTARIA Nº 1565/2022
O SECRETÁRIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “b”, da Lei Complementar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para o servidor Marcio Antonio Machado, Assistente Administrativo II, matrícula n.º 11308-5., 
lotado na Secretaria Municipal de Administração, compreendendo o período de 15/11/2022 a  21/11/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 23 de novembro de 2022.
Carlos Marcelo Kaliberda

Secretário Municipal Interino de Administração

PORTARIA Nº 1562/2022
O SECRETÁRIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “b”, da Lei Complementar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para o servidor Jorlei Machado, Assistente Administrativo II, matrícula n.º 70.572-1, lotado na 
Secretaria Municipal de Administração, compreendendo o período de 15/11/2022 a  21/11/2022.

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

Guarapuava, 23 de novembro de 2022.
Carlos Marcelo Kaliberda

Secretário Municipal Interino de Administração

tes de Trânsito e Fiscais de Estacionamento.
I-   Altair Bonassa, CPF  n° 442.399.479-87;
II - Ênio Cezar Schell Rocha, CPF n°  005.003.799-47;
III-  Ricardo de Lima Ramos, CPF nº 020.569.241-96;

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

Guarapuava, 21 de novembro de 2022.
CELSO FERNANDO GÓES

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 1567/2022
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PORTARIA Nº 1570/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando o Processo Digital nº 42021/2022;
Considerando o Parecer Jurídico nº 1138/2022;
Considerando o § 7º, do Art. 12 da Lei Complementar Municipal n.º 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder abono de permanência ao servidor Nivaldo Augusto Pereira, inscrito no CPF/MF sob nº 340.807.169-15, ocu-
pante do cargo de Técnico em Prótese Dentária, matrícula nº 53171 (1), com pagamento retroativo à data de 31 de outubro de 
2022, conforme requerimento constante no processo digital nº 42021/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 31 de outubro de 2022, revo-
gando as disposições contrárias.

Guarapuava, 23 de novembro de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 1568/2022
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 Conceder gratificação por tempo integral, com fundamento no § 1º do art. 92, da Lei Complementar nº 120/2020, para o 
servidor Guilherme Guimarães Komeche, lotado na Secretaria Municipal de Habitação, a partir de 15 de setembro de 2022.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 15 de setembro de 2022, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 23 de novembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1569/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando o Processo Digital nº 42574/2022;
Considerando o Parecer Jurídico nº 1139/2022;
Considerando o § 7º, do Art. 12 da Lei Complementar Municipal n.º 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder abono de permanência à servidora Marisa Bileck Toledo, inscrita no CPF/MF sob nº 809.326.739-53, ocupante 
do cargo de Professor (a), matrícula nº 130680 (1), com pagamento retroativo à data de 03 de novembro de 2022, conforme 
requerimento constante no processo digital nº 42574/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 03 de novembro de 2022, revo-
gando as disposições contrárias.

Guarapuava, 23 de novembro de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 157/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 218/2022

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 8437/2021, com base na Lei 10.520/2002 e demais 
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
HOMOLOGA, o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
MC COMERCIO DE ALIMEN-
TOS E TRANSPORTES LTDA

2 R$ 37.371,91

SHEILA PINTO SILVA LTDA 1 R$ 85.870,20

Guarapuava, 21 de novembro de 2022.
DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 162/2022
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS

PROCESSO N.º: 239/2022
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 8437/2021, com base na Lei 10.520/2002 e demais 
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
HOMOLOGA, o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
BARREIRAS PRESTADORA 
DE SERVIÇO LTDA

1 R$ 2.940.003,36

Guarapuava, 22 de novembro de 2022.
DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 178/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 279/2022
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 8437/2021, com base na Lei 10.520/2002 e demais 
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
HOMOLOGA, o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
MARILDA MULLER DA SILVA E 
CIA LTDA

2 R$ 2.169,00

RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICO HOSPITALARES LTDA.

1 R$ 402,50

Guarapuava, 22 de novembro de 2022.
DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO  155/2022

OBJETO: Empresa especializada para prestação de serviço de 
transporte de passageiros.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 417/2022.
CONTRATADA: ELTON V. DE SOUZA TRANSPORTES.
CNPJ - CPF/MF N°: 12.153.796/0001-00.
VALOR TOTAL: R$ 37.500,00 (Trinta e sete mil e quinhentos 
reais).
VIGÊNCIA:  12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 21/11/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2022

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de ces-
tas básicas - Deliberação 43/2021 - CEDCA/FIA/PR.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
ATA Nº: 515/2022.
CONTRATADA: MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANS-
PORTES LTDA.
CNPJ N°: 39.649.812/0001-06.
VALOR TOTAL: R$37.371,91 (trinta e sete mil, trezentos e se-
tenta e um reais e noventa e um centavos).
ATA Nº: 516/2022.
CONTRATADA: SHEILA PINTO SILVA LTDA.
CNPJ N°: 45.337.435/0001-64.
VALOR TOTAL: R$85.870,20 (oitenta e cinco mil, oitocentos e 
setenta reais e vinte centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2022 

OBJETO:  Registro de preço para eventual aquisição de kit fan-
tasia de anjo para o evento “CORAL DOS ANJOS”.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
ATA Nº: 514/2022.
CONTRATADA: ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO COMER-
CIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.
CNPJ N°: 09.255.998/0001-40.
VALOR TOTAL:  R$ 547.760,00 (Quinhentos e quarenta e sete 
mil setecentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2022 –

 DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2022

OBJETO:  Registro de preço para eventual aquisição de ferra-
mentas e correlatos.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
ATA Nº: 483/2022.
CONTRATADA: AR LIMP LTDA.
CNPJ N°: 31.314.488/0001-55.
VALOR TOTAL:  R$ 56.829,73 (Cinquenta e seis mil, oitocen-
tos e vinte e nove reais e setenta e três centavos).
ATA Nº: 484/2022.
CONTRATADA: BRASMACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
EIRELI.
CNPJ N°: 00.284.707/0001-77.
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VALOR TOTAL: R$ 11.868,45 (Onze mil, oitocentos e sessenta 
e oito reais e quarenta e cinco centavos).
ATA Nº: 485/2022.
CONTRATADA: COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA.
CNPJ N°: 03.134.246/0001-44.
VALOR TOTAL: R$ 3.673,90 (Três mil, seiscentos e setenta e 
três reais  e noventa centavos).
ATA Nº: 486/2022.
CONTRATADA: COMERCIAL FIDUCIA LTDA UNIPESSOAL.
CNPJ N°: 44.265.382/0001-50.
VALOR TOTAL: R$ 4.981,21 (Quatro mil, novecentos e oitenta 
e um reais e vinte e um centavos).
ATA Nº: 487/2022.
CONTRATADA:  DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA-ME.
CNPJ N°: 32.302.947/0001-43.
VALOR TOTAL:  R$ 12.103,80 (Doze mil, cento e três reais e 
oitenta centavos).
ATA Nº: 488/2022.
CONTRATADA: LISIANE TASSO GUITES MERELES EPP.
CNPJ N°: 07.236.681/0001-30.
VALOR TOTAL:  R$ 17.553,03 (Dezessete mil, quinhentos e 
cinquenta e três reais e três centavos).  
ATA Nº: 489/2022.
CONTRATADA:  LORMAQ MÁQUINAS E FERRAMENTAS 
LTDA.
CNPJ N°: 43.330.178/0001-03.
VALOR TOTAL:  R$ 11.577,10 (Onze mil, quinhentos e setenta 
sete reais e dez centavos).
ATA Nº: 490/2022.
CONTRATADA: NASCIMENTO E GELINSKI LTDA.
CNPJ N°: 01.685.127/0001-54.
VALOR TOTAL: R$ 11.262,49 (Onze mil, duzentos e sessenta 
e dois reais e quarenta e nove centavos).
ATA Nº: 491/2022.
CONTRATADA: SPK LICITAÇÕES LTDA.
CNPJ N°: 48.367.799/0001-85.
VALOR TOTAL:  R$ 329,60 (Trezentos e vinte e nove reais e 
sessenta centavos).  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 11/11/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2022 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE CASSETES RADIOGRÁFICOS COMPATÍVEIS COM 
A MARCA CARESTREAM DIRECTVIEW ELITE CR.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
ATA Nº: 481/2022.
CONTRATADA: DAAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUI-
PAMENTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ N°: 23.866.385/0001-70.
VALOR TOTAL: R$55.405,00 (cinquenta e cinco mil quatrocen-
tos e cinco reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 11/11/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
 

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 179/2022

OBJETO: Aquisição de cadeiras para o laboratório de ideias.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 412/2022.

CONTRATADA: OFFICER MÓVEIS E ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ  N°: 08.925.642/0001-03.
VALOR TOTAL: R$ 6.240,00 (Seis mil duzentos e quarenta re-
ais).
VIGÊNCIA:   12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

   EXTRATO DE CONTRATO
   PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar 
show cênico de luzes com Drones para as atividades do Coral 
dos Anjos e aniversário da cidade – 2022, a ser realizada no 
dia 09 de dezembro de 2022, no Parque do Lago, contemplan-
do fornecimento de equipamentos, montagem e execução. Se-
cretaria de Turismo e Eventos.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 411/2022.
CONTRATADA:  VISUAL FARM PRODUÇÕES LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: ALEXIS EVANGELOS ANASTA-
CIOU.
CNPJ N°:  4.183.611/0001-27.
VALOR TOTAL: R$ 149.990,00 (cento e quarenta e nove mil 
novecentos e noventa reais).
VIGÊNCIA:  180 (cento e oitenta) dias
FORO: Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO 145/2021 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios básicos e perecí-
veis.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº. 410/2022.
CONTRATADA:   MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANS-
PORTES LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL:  MARLON EISING.
CNPJ:  39.649.812/0001-06.
Valor total: R$ 109.936,71 (cento e nove mil novecentos e trinta 
e seis reais e setenta e um centavos).
CONTRATO Nº. 409/2022.
CONTRATADA:   STRAPASSON E ARAUJO LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL:  DANIELA MARIA STRAPASSON.
CNPJ:  30.877.802/0001-45.
Valor total: R$ 33.795,72(trinta e três mil setecentos e noventa 
e cinco reais e setenta e dois centavos ).
FORO: Comarca de Guarapuava – Paraná.
DATA DE ASSINATURA: 16/11/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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CONSELHOS
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CONSÓRCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE
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SURG
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG, por seu diretor administrativo, torna público que realizará a 
licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 50/2022
SISTEMA EMPREGADO: Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br
OBJETO: Registro de preços para aquisição de eletrônicos, equipamentos e acessórios para suprir as necessidades do Depar-
tamento de Tecnologia da Informação, que restaram frustrados do Pregão n. 36/2022.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Complementar nº 123/2006 e Decretos Municipais: nº 8089/20; nº 7545/2019 
e suas alterações; Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014;
ABERTURA DA SESSÃO E DISPUTA POR LANCES: 12/12/2022 às 08h30min
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: Disponível até o horário de abertura da sessão pública, pelo 
Portal de Compras.
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES: e-mail: juridico@surg.com.br ou no Departamento de Licitações, sito à Rua Afonso Botelho, nº 
63, Bairro Trianon – CEP 85.012-030. Telefone (42) 3630-0500.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: http://surg.com.br/surg/licitacoes ou pelo Portal 
de Compras do Governo Federal.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
Guarapuava - PR, 23 de novembro de 2022

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Administrativo

ERRATA

Ref:. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84/2022

OBJETO: Aquisição de forma confeccionada em fibra de vidro e aquisição de placas vibratórias compactadoras
Na descrição do objeto contida no item 1 do Edital pág. 1, no termo de referência pág 19 e no modelo de proposta pág. 33:

ONDE SE LÊ: Aquisição de forma de vidro para montagem de peças de concreto e aquisição de placas vibratórias compactado-
ras
LEIA-SE: Aquisição de forma confeccionada em fibra de vidro e aquisição de placas vibratórias compactadoras.

Considerando que o tempo disponível para formulação das propostas pelas licitantes até a abertura da sessão pública continua 
de 8 (oito) dias úteis, a data previamente informada no edital, assim como as demais informações relacionadas a abertura do 
pregão permanecem inalteradas.
Guarapuava - PR, 23 de novembro de 2022

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Administrativo



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  4923 de novembro, Veiculação 23/11/2022 Ano XXVIII - Nº 2505 Boletim Oficial do Município -  49

FUNDAÇÃO PROTEGER
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SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
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