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Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

D E C R E T O N.º 2 6 7 7 8, DE 14 DE JULHO DE 2020

Conceder licença maternidade para a servidora Laís Cristina Gomes.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE à servidora LAÍS CRISTINA GOMES, ma-
trículas nº 8363 e nº 9915, ocupante de cargo de Professor, lotada na Escola Municipal Profes-
sor Paulo Freire, da Secretaria Municipal de Educação, no período de 01 de julho de 2020 a 27 
de dezembro de 2020, nos termos do Art. 132 da Lei Municipal n.º 1883/12, conforme consta 
nos Autos de Processo Administrativo nº 006313/2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições 
em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 14 de 
julho de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 6 7 7 8 2, DE 14 DE JULHO DE 2020

Conceder licença por motivo de doença em pessoa da família da servidora Silmeire Mo-
reira da Silva.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas,

Considerando o despacho emitido nas fls. 08, pela Secretaria Municipal de Administração, 
nos autos de processo administrativo nº 005844/2020.

D E C R E T A

Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, de acordo com 
o que dispõe o Capítulo IV, Seção VII, Art. 143, da Lei Municipal nº 1.883/12, à servidora SIL-
MEIRE MOREIRA DA SILVA, matrícula n° 10.969, ocupante do cargo de Agente Comunitário 
de Saúde, lotada no PSF – Nossa Senhora de Fátima, da Secretaria Municipal de Saúde, no 
período de 15 de junho de 2020 a 14 de julho de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições 
em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 14 de 
julho de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A N.° 4 4 1 5

Instaura procedimento administrativo de responsabilização da empresa C. S. VIDAL – T. 
BORBA, em razão do descumprimento do Contrato n° 269/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas e,

R E S O L V E:

Art. 1º AUTORIZA a instauração de procedimento administrativo, considerando o des-
cumprimento de obrigações assumidas no Contrato nº 269/2019 da TP 06/2019, que tem por 
objeto o fechamento com gradil, fechamento do pátio coberto e acesso do Centro Municipal 
de Educação Infantil Elias José.

Art. 2º Incumbir a Comissão de Instrução e Julgamento nomeada pela Portaria n. º 4.073, 
de 20 de fevereiro de 2019, a dar cumprimento ao disposto no artigo precedente, obedecendo 
ao rito previsto na Lei nº 8.666 de 21 de julho de 1993 e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 
no âmbito da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba.

Parágrafo único. De forma subsidiária serão aplicadas as regras do Decreto Regulamen-
tador n° 25.045 de 06 de julho de 2018.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de 
julho de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 6 7 7 9, DE 14 DE JULHO DE 2020

Conceder licença para tratamento de saúde ao servidor Claudinei Barbosa.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA ao servidor CLAUDINEI BARBOSA, matrícula nº 9188, 
ocupante do cargo denominado Motorista de Carros Pesados, lotado na Divisão de Saúde 
Pública, da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 15 de maio de 2020 a 29 de maio de 
2020, para tratamento de saúde (Auxilio Doença), de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, 
Seção II, Artigo 128 ao Artigo 131, da Lei Municipal N.º1.883/2012, conforme consta nos Autos 
de Processo Administrativo N.º 004974/2020.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previ-
denciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a 
Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do 
afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições 
em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 14 de 
julho de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 6 7 8 0, DE 14 DE JULHO DE 2020

Conceder licença para tratamento de saúde ao servidor José Maria Barboza.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA ao servidor JOSÉ MARIA BARBOZA, matrícula nº 8512, 
ocupante do cargo denominado Artífice Obras Serviços Públicos, lotado na Seção de Edifica-
ções, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no período de 03 de junho de 
2020 a 17 de junho de 2020, para tratamento de saúde (Auxilio Doença), de acordo com o 
que dispõe o Capítulo IV, Seção II, Artigo 128 ao Artigo 131, da Lei Municipal N.º1.883/2012, 
conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 005998/2020.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previ-
denciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a 
Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do 
afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições 
em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 14 de 
julho de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 6 7 8 1, DE 14 DE JULHO DE 2020

Conceder licença para tratamento de saúde a servidora Michele Aparecida Felipe de Me-

llo.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA a servidora MICHELE APARECIDA FELIPE DE MELLO, 
matrícula nº 9429, ocupante do cargo denominado Auxiliar em Saúde Bucal, lotada na Divisão 
de Saúde Pública, da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 05 de junho de 2020 a 19 
de junho de 2020, para tratamento de saúde (Auxilio Doença), de acordo com o que dispõe 
o Capítulo IV, Seção II, Artigo 128 ao Artigo 131, da Lei Municipal N.º1.883/2012, conforme 
consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 006181/2020.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previ-
denciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a 
Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único. A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16º dia, em razão do 
afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições 
em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 14 de 
julho de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município
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EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º 161/2020
Processo Licitatório INEXIGIBILIDADE Nº 72/2020
Protocolo Nº 25631/2020
Data 13/07/2020
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada CENTRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SANTA ELISA S/S 

LTDA
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE GI-

NECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Valor R$ 157.110,00
Prazo de Vigência 06 (seis) meses
Prazo de Execução 06 (seis) meses
Dotação 664-12.001.10.301.1001.2071.3390.34-494

 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Lei Municipal 2215/18 que alterou as Leis 848/90, 1231/99 e 1673/08 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 07/2020, DE 15 DE JULHO DE 2020 

 

Súmula: Dispõe sobre a prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos 
da Comissão Interna de Sindicância do Conselho Tutelar para 24 de julho de 
2020. 

A referida comissão foi instituída através da Resolução nº 05/2020. Já, o 
processo de sindicância foi instaurado através da Resolução nº 06/2020. 
Ambas as resoluções datam 17 de junho de 2020. 

A prorrogação de prazo possui fundamentação na Lei Municipal nº 2215/2018, 
Art. 97, Parágrafo Único, onde se estabelece que “a autoridade que determinar 
a instauração de sindicância fixará o prazo de 30 (trinta) dias para a sua 
conclusão, prorrogável até o máximo de mais 30 (trinta) dias, à vista de 
representação do sindicante”. 

A dilação de prazo para conclusão da sindicância atende à solicitação 
justificada protocolada pela Presidente da Comissão Interna de Sindicância 

Assim, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso 
de suas atribuições legais previstas na Lei Municipal nº 2215/2018,   

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Prorrogar o de prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão 
Interna de Sindicância do Conselho Tutelar para 24 de julho de 2020. 

 

 

 

Flavia Bueno da Luz 
Presidente CMDCA/TB 
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

  

D E C R E T O N.º 2 6 7 7 5, DE 10 DE JULHO DE 2020 
 

 
 
Dispõe sobra as vedações do ano eleitoral 
e dá outras providências. 
 
 
 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 
usando das atribuições que lhe são conferidas, 

 
Considerando o Comunicado Geral emitido pelo Gabinete do Prefeito e 
publicado no Boletim Oficial Edição nº 1497, de 11 de março de 2020;  
 
Considerando os termos da EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 107, DE 2 DE 
JULHO DE 2020, que adia, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições 
municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos; 
 
Considerando a necessidade de os Gestores Públicos tomarem todas as 
medidas necessárias a observâncias das vedações impostas pela Lei 9.504 de 
30 de setembro de 1997.    

D E C R E T A: 
 

 
Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 
Art. 1º Este Decreto constitui síntese orientadora e reforço das 

condutas vedadas em período eleitoral, aplicáveis aos agentes públicos da 
Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo Municipal, e 
determina as cautelas administrativas e funcionais para a observância das 
vedações e o integral cumprimento das disposições legais em face das eleições 
do ano de 2020. 

 
§ 1º Este Decreto não afasta o dever de observância das outras 

normas vigentes, ressaltando inclusive as vedações da Lei Complementar nº 
173, de 27 de maio de 2020. 

 
§ 2º O descumprimento da legislação eleitoral pode acarretar 

responsabilização civil, penal, eleitoral e administrativa. 
 

P U B L I C A D O 

Edição nº: _______________ 
 

Data: _____/_____/_______ Pág. ______ 
 Boletim Oficial do Município de Telêmaco 

Borba-PR 
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

  

§ 3º Os infratores estão sujeitos a sanções de demissão, multa, 
suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público, 
ressarcimento do dano, dentre outras, nos termos da legislação específica. 

 
§ 4º Reputa-se agente público, para os efeitos deste Decreto, quem 

exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da 
administração pública direta, indireta ou fundacional. 

 
 

Capítulo II 
DAS VEDAÇÕES 

 
 

Art. 2º São vedadas as seguintes condutas aos agentes públicos 
da Administração Pública direta e indireta do Município de Telêmaco Borba: 

 
I - ceder ou usar bens móveis ou imóveis da Administração Pública em benefício 
de candidato, partido político ou coligação, ressalvada a realização de 
convenção partidária; 

 
II - usar materiais ou serviços da Administração Pública ou por ela custeados 
em benefício de candidato, partido político ou coligação, que excedam as 
prerrogativas consignadas nas normas dos órgãos ou entidades que integram. 

 
III - prestar serviços ou ceder agente público para campanha eleitoral de 
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, 
salvo se o agente estiver licenciado; 

 
IV - fazer ou permitir uso promocional de distribuição de bens e serviços de 
caráter social, custeados ou subvencionados pela Administração Pública em 
favor de candidato, partido político ou coligação; 

 
V - fazer ou permitir a realização de propaganda eleitoral nos prédios ou no 
interior das repartições da Administração Pública, bem como nos veículos oficiais 
ou a serviço da Administração Pública, ainda que fora do horário de expediente; 

 
VI - fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, a partir de 15 de 
agosto de 2020, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da 
Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das 
funções de governo. 
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 
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§ 1º É proibido a qualquer candidato comparecer a inaugurações 

de obras públicas a partir de 15 de agosto de 2020. 
 
§ 2º É permitida a permanência de veículos contendo propaganda 

eleitoral nos estacionamentos dos prédios públicos, desde que não organizados 
estrategicamente com o objetivo de promoção de campanha de quaisquer 
candidatos. 

 
Art. 3º É proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou 

benefícios, pela Administração Pública, no período de 1º de janeiro até 31 de 
dezembro de 2020. 

 
§ 1º Excetuam-se da vedação prevista no caput os casos de: 

 
I - calamidade pública ou estado de emergência; 

 
II - programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no 
exercício anterior, casos em que o Ministério Público pode acompanhar a 
execução financeira e administrativa. 

 
§ 2º Os programas sociais não podem ser executados por entidade 

nominalmente vinculada a candidato ou por este mantida. 
 
Art. 4º É vedado aos agentes públicos nomear, contratar ou de 

qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar 
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, 
ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, de 15 de 
agosto de 2020 até a posse dos eleitos, ressalvados: 

 
I - a nomeação ou exoneração em cargos em comissão e designação ou dispensa 
de funções de confiança; 

 
II - a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até 15 de 
agosto de 2020; 

 
III - a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento 
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do 
Chefe do Poder Executivo; 
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 
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Art. 5º É vedada a contratação, paga com recursos públicos, de 
shows artísticos para a inauguração de obras e promoção de serviços a partir 
de 15 de agosto de 2020. 

 
Art. 6º É vedada a fixação e distribuição de propaganda eleitoral 

de candidatos, partidos ou coligações nos veículos do sistema de transporte 
público individual e coletivo de pessoas. 

 
Parágrafo único. Os órgãos e entidades da Administração Pública 

responsáveis pela outorga de autorizações, permissões e concessões, e pela 
fiscalização dos serviços de transporte individual e coletivo de pessoas, devem 
dar ampla divulgação a vedação deste artigo aos autorizatários, permissionários 
e concessionários. 

 
Art. 7º Os condutores dos veículos oficiais ou locados que 

estiverem a serviço da Administração Pública direta e indireta devem ser 
orientados pelos dirigentes dos respectivos órgãos ou entidades para não 
conduzirem ou distribuírem propaganda eleitoral de candidatos, partidos 
políticos ou coligações, nem permitirem sua afixação nos respectivos veículos. 

 
Art. 8º Os contratos e ajustes realizados pela Administração 

Pública para a contratação de serviços, bens e obras, inclusive por dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, não sofrem restrições no período eleitoral. 

 
Parágrafo único. É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois 
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa 
ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas 
no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este 
efeito. 

 
Capítulo III 

DISPOSIÇÕES SOBRE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PATROCÍNIO 
 
 

Art. 9º Compete à Secretaria Geral de Gabinete, através da Seção 
do Serviço de Comunicação Social, coordenar e executar da política de 
comunicação dos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta 
do Município de Telêmaco Borba. 

 
§ 1º As ações de publicidade da Administração Pública direta e 

indireta do Município de Telêmaco Borba devem ser executadas em 
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conformidade com as políticas, orientações e normas editadas pela Secretaria 
Geral de Gabinete. 

 
§ 2º Compete às unidades administrativas que tenham a atribuição 

de gerir ações de publicidade e patrocínio submeter à Geral de Gabinete as 
ações de publicidade e de patrocínio, sem prejuízo da subordinação 
administrativa aos órgãos e entidades de que fazem parte. 

 
Art. 10. É vedada a divulgação de publicidade institucional dos 

atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos e entidades, em todos 
os meios de comunicação, 15 de agosto de 2020 até a realização do pleito, salvo 
em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça 
Eleitoral. 

 
§ 1º A vedação contida no caput deste artigo não se aplica às 

hipóteses de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no 
mercado. 

 
§ 2º A publicidade deve ter caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidor público. 

 
§ 3º A publicidade institucional deve ser retirada 15 de agosto de 

2020 de todos os sítios oficiais da rede de acesso à internet vinculados aos 
órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, para 
cumprimento do disposto no caput deste artigo. 

 
§ 4º Todo material de publicidade institucional a ser veiculado no 

período de 15 de agosto de 2020 até a realização do pleito deve ser 
encaminhado à Procuradoria Geral do Município, por meio da Procuradoria 
Adjunta, em prazo hábil, acompanhado da justificativa da sua necessidade, para 
as providências cabíveis junto à Justiça Eleitoral visando sua veiculação. 

 
Art. 11. Com relação à conduta vedada prevista no inciso VII do 

caput do art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, os gastos 
liquidados com publicidade institucional realizada até 15 de agosto de 2020 não 
poderão exceder a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros quadrimestres dos 
3 (três) últimos anos que antecedem ao pleito, salvo em caso de grave e urgente 
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; 

 
Parágrafo único. No segundo semestre de 2020, somente poderá 

ser realizada a publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos 
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públicos municipais e de suas respectivas entidades da administração indireta 
destinados ao enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação da 
população quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia, 
resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos 
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 

 
Art. 12. Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação 

e revoga as disposições em contrário. 
 
 

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 10 de 
julho de 2020. 
 
 
 

 
Marcio Artur de Matos 

Prefeito 
 
 
 
 

Rubens Benck 
Procurador Geral do Município          
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P O R T A R I A N.º 4 4 1 1 
 
 
Dispõe sobre as limitações com gasto de pessoal 
impostas pela  
Lei Complementar n° 173, de 27 de maio de 2020, 
e dá outras providências. 
 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 
usando das atribuições que lhe são conferidas e, 
 
Considerando os termos da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, 
publicado no Diário Oficial da União em 28 de maio de 2020, na Edição: 101, 
Seção: 1 na Página: 4; 
 
Considerando que o tema é recente e há grande divergência no entendimento da 
aplicação da referida Lei Complementar. 
 
Considerando a necessidade aplicação e observância das vedações a partir da 
vigência da citada Lei Complementar, tendo em vista o princípio da legalidade, o 
qual em síntese dispõe que: 
 

“na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. 
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei 
não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a 
lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para 
o administrador público significa “deve fazer assim”. (MEIRELLES, 
Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro – 25. Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000, pág. 82)  
 

Considerando determinadas orientações emitidas pela Confederação Nacional 
dos Municípios (https://www.cnm.org.br/informe/exibe/perguntas-e-respostas-
da-lc-173-2020); 
 
Considerando os termos da Nota Técnica SEI nº 20581/2020/ME, emitida pelo 
Ministério da Economia, através da Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, 
Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas Coordenação de Gestão 
de Cargos e Carreiras, e em que pese os posicionamentos adotados por este 
Departamento, entenderam por pertinente submeter a questão à análise e 
conclusões da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN/ME, para avaliar se 
estão de acordo com as disposições da Lei Complementar nº 173 de 2020. 
 
Considerando que até a momento a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - 
PGFN/ME não emitiu parecer sobre o assunto. 

P U B L I C A D O 

Edição nº: _______________ 
 

Data: _____/_____/_______ Pág. ______ 
 Boletim Oficial do Município de Telêmaco 

Borba-PR 
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

  

 
 
Considerando a necessidade de aguarda à manifestação da Procuradoria Geral 
do Município, através da Procuradoria Administrativa, órgão de atuação 
programática, há quem cabe interpretar com força vinculante às normas de 
natureza jurídico-administrativa.     

 
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º Fica vedado à Administração Pública Municipal, no âmbito do Poder 
Executivo, entre o dia 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, de: 

 
I - a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação 
de remuneração, bem como a criação ou majoração de qualquer vantagem ou 
benefício pecuniário, inclusive indenizatório, salvo se o ato de concessão decorrer 
de decisão judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior à vigência 
da Lei Complementar nº 173, de 2020; 
 
II - a admissão ou contratação de pessoal, salvo reposição de cargos de chefia, 
direção e assessoramento que não implique aumento de despesa, bem como as 
reposições decorrentes da vacância de cargos efetivos e demais contratações que 
impliquem em aumento de despesa com pessoal, autorizada a realização de 
concurso público exclusivamente para preenchimento de cargos vagos; 
 
III – a contagem deste tempo como de período aquisitivo necessário para a 
concessão de qualquer adicional por tempo de serviço e licença prêmio, 
assegurado o cômputo para os demais fins, como para a aposentadoria. 
 

§ 1º. A vedação contida no inciso II, do art. 1º, não obsta os procedimentos 
tendentes à lotação, à relotação, à realocação ou ao remanejamento, em sua 
vacância, de cargos efetivos já criados, mediante destinação à setor ou órgão 
administrativo diverso, visando ao atendimento das necessidades do serviço e à 
melhor distribuição de pessoal e desde que não implique aumento de despesa. 

 
§ 2º. Aplica-se a vedação mencionada no caput, às progressões e 

promoções que computem no período aquisitivo o tempo vedado (inciso III). 
 
§ 3º. Com relação as licenças prémio, cujo o período aquisitivo foi adquirido 

antes da vigência da Lei Complementar nº 173, de 2020, no ato da análise do 
deferimento do pedido de gozo desta, deve o Secretário ou gestor competente, 
informar nos autos do procedimento administrativo, no caso de deferimento, que 
a licença a ser gozada não demandará aumento de despesa com pessoal.  
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§ 4º. A reposição de que trata o inciso II desta portaria, entende-se como 
aquela necessária ao funcionalismo público e realizada para repor cargos que 
vagaram a partir da vigência da Lei Complementar nº 173, de 2020.    

 
Art. 2° Os atos por ventura realizados pela administração pública em 

divergência com os termos desta portaria, deverão ser corrigidos ex officio, e nos 
casos omissos, onde paire dúvida sobre a incidência da supramencionada Lei 
Complementar nº 173, de 2020, deverão ser suspensos seus efeitos até que 
advenha parecer jurídico ou ato normativo que regulamente o tema.  

 
Art. 3º As disposições apresentadas no presente ato poderão ser alteradas 

a qualquer tempo, dependendo dos entendimentos formalmente apresentados 
pelos órgãos competentes.    

 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigência na data de publicação e revoga as 

disposições em contrário. 
 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELEMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 10 de 
julho de 2020. 

 
 
 
 

Márcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 
 

 
 

Rubens Benck 
Procurador Geral do Município 
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D E C R E T O N.º 2 6 7 8 3, DE 15 DE JULHO DE 2020 

 
 
Torna público os candidatos que não 
atenderam à convocação, desistentes ou 
desclassificado por não apresentarem a 
documentação exigida ou não atendimento 
dos requisitos previstos no edital 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 
usando das atribuições que lhe são conferidas, 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º TORNAR PÚBLICO, a relação dos candidatos no anexo, 

que faz parte integrante deste decreto, que não atenderam à convocação, 

desistentes ou desclassificados por não apresentarem a documentação exigida 

ou não atendimento dos requisitos previstos no edital, para assumir a vaga à 

qual foram convocados, em concordância ao Edital de Convocação Nº 

38/2020 do Concurso Público Municipal Edital Nº 01/2016. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e 

revoga as disposições em contrário. 

 

 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de 
julho 2020. 
 
 
 
 
 

 Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 
 
 

Rubens Benck 
Procurador Geral do Município 

 

P U B L I C A D O 

Edição nº: _______________ 
 

Data: _____/_____/_______ Pág. ______ 
 Boletim Oficial do Município de Telêmaco 

Borba-PR 

1 35º ELOÍSA FERREIRA BUENO AGENTE DE ENDEMIAS 38 01/2016 NÃO COMPARECEU

MOTIVO

Edital de Convocação n.º 38/2016 - Concurso Público Municipal nº 01/2016.

RELAÇÃO DE CANDIDATOS 
DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, NÃO COMPARECIMENTO, DESISTENTE OU  QUE NÃO CUMPRIRAM TODOS OS ITENS DO EDITAL PARA ASSUMIR O CARGO.

CARGONOMECASSIF.N.º ORDEM EDITAL Nº

D E C R E T O N.º 2 6 7 8 3, DE 15 DE JULHO DE 2020 - ANEXO I

CONC PUB NºAREA DE ATUAÇÃO

Município de Telêmaco Borba
-ESTADO DO PARANÁ-
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D E C R E T O N.º 2 6 7 8 4, DE 15 DE JULHO DE 2020 

 
 
Torna público os candidatos que não 
atenderam à convocação, desistentes ou 
desclassificado por não apresentarem a 
documentação exigida ou não atendimento 
dos requisitos previstos no edital 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 
usando das atribuições que lhe são conferidas, 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º TORNAR PÚBLICO, a relação dos candidatos no anexo, 

que faz parte integrante deste decreto, que não atenderam à convocação, 

desistentes ou desclassificados por não apresentarem a documentação exigida 

ou não atendimento dos requisitos previstos no edital, para assumir a vaga à 

qual foram convocados, em concordância ao Edital de Convocação Nº 

09/2020 do Concurso Público Municipal Edital Nº 01/2019. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e 

revoga as disposições em contrário. 

 

 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de 
julho 2020. 
 
 
 
 
 

 Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 
 
 

Rubens Benck 
Procurador Geral do Município 

 

P U B L I C A D O 

Edição nº: _______________ 
 

Data: _____/_____/_______ Pág. ______ 
 Boletim Oficial do Município de Telêmaco 

Borba-PR 

1 1° GARDENIA ALVES ROCHA Técnico Municipal Nível Superior Serviço Social 9 01/2019 NÃO COMPARECEU
2 13º LIDIANE DOS SANTOS VIEIRA Técnico Municipal Nível Médio Enfermagem 9 01/2019 NÃO COMPARECEU

RELAÇÃO DE CANDIDATOS 
DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, NÃO COMPARECIMENTO, DESISTENTE OU  QUE NÃO CUMPRIRAM TODOS OS ITENS DO EDITAL PARA ASSUMIR O CARGO.

CARGONOMECASSIF.N.º ORDEM EDITAL Nº CONC PUB NºAREA DE ATUAÇÃO MOTIVO

Edital de Convocação n.º 09/2020 - Concurso Público Municipal nº 01/2019.

D E C R E T O N.º 2 6 7 8 4, DE 15 DE JULHO DE 2020 - ANEXO I

Município de Telêmaco Borba
-ESTADO DO PARANÁ-
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