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Telêmaco Borba, 26 de fevereiro de 2021

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 03/2021

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARANÁ,  por

meio  de  seu  órgão  de  execução,  no  exercício  de  suas  atribuições  na  4a

Promotoria de Justiça da Comarca de Telêmaco Borba, com fundamento nos

artigos 129, incisos III e IX, da Constituição da República de 1988; artigo 27,

parágrafo único, inciso IV, artigo 80, ambos da Lei Federal n.º 8.625/93; artigo

6º,  inciso XX, da Lei  Complementar  Federal  n.º  75/93,  e  artigo 107 do Ato

Conjunto n.º 001/2019 da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná e

da Corregedoria-Geral do Ministério Público:

Considerando  o  artigo  127  da  Constituição  da  República

Federativa do Brasil de 1988 e o artigo 114, caput, da Constituição do Estado

do Paraná que dispõem que  o  Ministério  Público  é  instituição permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem

jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis;

Considerando o disposto no artigo 129, inciso II, da mesma

Carta Constitucional,  bem como no artigo 120,  inciso II,  da Constituição do

Estado do Paraná, que atribuem ao Ministério Público a função institucional de

“zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância

pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas

necessárias a sua garantia”;

Considerando que  ao  Ministério  Público  cabe  exercer  a

defesa dos direitos assegurados na Constituição da República Federativa do

Brasil  de 1988, sempre que necessário for  para a garantia do seu respeito

pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, incisos I e II,  da Lei n.º

8.625/1993;
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Considerando o  contido  no  artigo  197,  da  Constituição

Federal, que estabelece serem “de relevância pública as ações e serviços de

saúde,  cabendo  ao  Poder  Público  dispor,  nos  termos  da  lei,  sobre  sua

regulamentação, fiscalização e controle”;

Considerando que para o exercício dessas atribuições poderá

o Ministério Público efetuar recomendações visando à melhoria dos serviços

públicos (artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 8.625/93);

Considerando  que  a  recomendação,  de  acordo  com  a

Resolução n.º 164/17 (art. 1º), expedida pelo Conselho Nacional do Ministério

Público,  é  instrumento  de  atuação  extrajudicial  do  Ministério  Público  por

intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre

determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou

deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços

públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens

defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de

responsabilidades ou correção de condutas;

Considerando que em 30.1.2020, a Organização Mundial da

Saúde  (OMS)  declarou  que  o  surto  da  doença  causada  pelo  Coronavírus

(COVID-19)  constitui  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância

Internacional (ESPII);

Considerando  que  a  ESPII  é  considerada,  nos  termos  do

Regulamento Sanitário Internacional (RSI), “um evento extraordinário que pode

constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação

internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta internacional

coordenada e imediata”;

Considerando que  o  Ministério  da  Saúde,  em  3.2.2020,

através da Portaria GM/MS nº 188/2020, nos termos do Decreto 7.616/2011,
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declarou  “emergência  em  saúde  pública  de  importância  nacional”,  em

decorrência  da  infecção  humana  pelo  Coronavírus,  considerando  que  a

situação atual demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle

e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;

Considerando ainda  que  a  Portaria  GM/MS  nº  188/2020

definiu  o  Centro  de  Operações  de  Emergências  em  Saúde  Pública  (COE-

nCoV)  como  mecanismo  nacional  de  gestão  coordenada  de  respostas  à

emergência  na  esfera  nacional,  cujo  controle  recai  sobre  a  Secretaria  de

Vigilância em Saúde – SVS/MS;

Considerando que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da

Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em

que  uma  doença  se  espalha  por  diversos  continentes  com  transmissão

sustentada entre humanos;

Considerando que a Constituição Federal estabeleceu que a

saúde e a vida são direitos fundamentais (art. 196 a art. 200) constituindo, por

decorrência, obrigação da União, Estados, Municípios a adoção das medidas

necessárias e adequadas para proteger o indivíduo e a população do COVID-

19  e  seus  agravos,  inclusive  a  proteção  da  capacidade  de  operação  dos

sistemas de saúde e de seus profissionais serem protegidos e atenderem as

pessoas afetadas pela doença em todos os seus níveis de complexidade;

Considerando as disposições das Leis Federais n.º 8.080/80 e

13.979/20, que regulam, respectivamente, as ações e serviços de saúde em

todo  território  nacional  e  dispõe  sobre  o  enfrentamento  da  emergência  de

saúde pública de importância internacional decorrente do COVID19;

Considerando  a  elaboração,  pelo  Ministério  da  Saúde,  de

Plano  de  Contingência  Nacional  para  Infecção  Humana  pelo  Coronavírus
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COVID-191, cujo teor contém as estratégias de contingenciamento e mitigação

da  doença,  tendo  situado  o  Brasil,  já  em  2020,  no  nível  de  resposta  3:

“emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN)”, na fase de

mitigação;

Considerando a presença iminente da nova variante brasileira

P.1  do  coronavírus,  cujo  potencial  de  transmissibilidade  é  maior  do  que  a

versão, até o momento, mais recorrente do vírus2, e a necessidade de adoção

de medidas preventivas para conter seu avanço;

Considerando que,  assim  como  em  outros  Estados  da

Federação, no Paraná os números de casos confirmados e óbitos pelo COVlD-

19 são crescentes, sendo que no último Informe Epidemiológico do Estado do

Paraná,  Secretaria  da  Saúde (25/02/2021)3,  o  panorama  atual  é  de:  (i)

111.762.965  (cento  e  onze  milhões,  setecentos  e  sessenta  e  dois  mil,

novecentos  e  sessenta  e  cinco)  casos  confirmados  e  2.479.678  (dois

milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e setenta e oito)

óbitos, a nível mundial; (ii)  10.324.463 (dez milhões, trezentos e vinte e

quatro mil, quatrocentos e sessenta e três) casos confirmados e 249.957

(duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e sete) óbitos, a

nível nacional; e (iii) 628.999 (seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e

noventa  e  nove)  confirmados  e  11.380  (onze  mil,  trezentos  e  oitenta)

óbitos, no Estado do Paraná;

1 Disponível  em: http://biblioteca.cofen.gov.br/plano-de-contingencia-nacional/.  Acesso em 08
de jul. de 2020.
2 A nova variante já foi confirmada em diversos Estados brasileiros e em outros países. Isso
enseja o temor de uma terceira onda da COVID-19, o que poderia trazer ainda mais danos ao
sistema de saúde brasileiro, que já está próximo do limite. Até o momento, sabe-se que a nova
variante, além de ser mais contagiosa, tem maior resistência a anticorpos, cenário que contribui
para o aumento de casos que envolverá, inclusive, pessoas que já se recuperaram da COVID-
19. Insta ressaltar que a P.1, na realidade, é descendente da linhagem B.1.1.28, que já existia
no  Brasil,  conforme  Serrano  (2021).  Disponível  em:  https://exame.com/ciencia/o-que-e-a-
variante-brasileira-p1-e-por-que-ela-e-mais-contagiosa/. Acesso em: 23 fev. 2021.
3 Disponível  em:  https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/
2021-02/informe_epidemiologico_25_02_2021.pdf. Acesso em: 25 fev. 2021.
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Considerando a recente edição do Decreto n° 6.983/2021  4  ,  

do Governo do Estado do Paraná que determinou novas restrições com

vistas  a  contenção  à  disseminação  da  COVID-19  em  razão  do

agravamento da pandemia em todos os aspectos, quais sejam número de

casos, óbitos, e lotação de leitos hospitalares;

Considerando,  além  disso,  o  ofício  circular  n°  32/2020-

CAPAU, de 24 de novembro de 20205, que enfatiza a importância do apoio da

comunidade ao enfrentamento da COVID-19;

Considerando que o Ministério Público do Estado do Paraná

adotou  como  postura  institucional que  o  contexto  atual  exige  tratamento

sanitário  preventivo  mais  amplo  geograficamente  que  os  restritos  limites

territoriais municipais,  “dado que o vírus desconhece as nossas divisões

políticas territoriais”6;

Considerando que, na data de 02 de julho de 2020, o Centro

Operacional de Apoio às Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública –

CAOPSAU  exarou  a  Nota  Técnica  n.°  02/20207,  cujo  teor  reforça  a

necessidade  de  que  Municípios  e  Estado  adotem ações  que  busquem,  de

forma  harmônica,  concretizar  as  premissas  constitucionais  e  legais,  “para

conferir  mais  proteção  a  seus  cidadãos  e  integração  coordenada  e

congruente, em nível executivo, das ações de saúde executadas, tendo

em mira as prevalentes condições epidemiológicas regionais (cf. art. 7º,

VII e X, da Lei n.º 8.080/90)”  ;  

Considerando que, em 30 de julho de 2020, o Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública lançou nota técnica

4 Disponível  em:  http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111071 e
http://www.aen.pr.gov.br/arquivos/2602decreto6983.pdf. Acesso em: 26 fev. 2021.
5Disponível  em:  https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=257.
Acesso em: 23 fev. 2021.
6 Disponível  em:  http://www.ampr.org.br/2020/07/1201/MPPR-defende-que-municipios-
observem-decreto-estadual-sobre-a-pandemia.html. Acesso em: 08 de jul. de 2020.
7 Disponível em: http://www.saude.mppr.mp.br/pagina-614.html. Acesso em: 08 de jul. de 2020.
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n°  3/2020  –  CAOPSAU8 e,  nas  considerações  finais,  destaca,  a  partir  do

Comitê de Operações de Emergência – COE, os seguintes alertas direcionados

aos gestores dos Municípios: “a) do ponto de vista técnico científico, não há até

o presente momento, tratamento medicamentos eficaz para a COVID-19; b) do

ponto de vista legal, há vedação para a aquisição ou reembolso, por parte dos

entes públicos, de medicamentos experimentais ou de uso não autorizado pela

ANVISA. Considera-se ainda como riscos para a gestão do SUS: a utilização

de  recurso  público  para  aquisição  de  terapêuticas  sem  comprovação  de

eficácia e registro na ANVISA; a possibilidade de desabastecimento de outros

medicamentos  contemplados  nas  políticas  públicas  em  função  do

redirecionamento do recurso público; a escassez de medicamentos aprovados

e necessários para o tratamento de outras doenças ao se estimular a utilização

off label de tratamentos para COVID-19 ainda sem eficácia clínica comprovada;

a promoção do uso indiscriminado de medicamentos, sem a devida segurança

e eficácia comprovadas; causar na população a falsa sensação de proteção e,

consequentemente,  o  relaxamento  e  abandono  das  medidas  de  prevenção

consideradas eficazes e internacionalmente recomendadas: uso de máscara,

etiqueta respiratória, distanciamento social e uso de álcool gel. Finalmente, e

com  base  nas  manifestações  da  Organização  Pan-Americana  de  Saúde

(OPAS), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Agência Nacional de

Vigilância  Sanitária  (ANVISA),  o  COE  não  recomenda  a  utilização  de

medicamentos  para  prevenção  ou  tratamento  da  COVID-19  sem  que  haja

eficácia comprovada ou que este seja feito em ambiente controlado de ensaios

clínicos”.

Considerando ainda  que,  no  dia  07  de  julho  de  2020,  a

Procuradoria-Geral de Justiça e a Corregedoria-Geral do Ministério Público do

Paraná expediram a Recomendação Conjunta n.º 02/20209, a qual ressalta o

avanço exponencial da curva epidemiológica do coronavírus no Paraná, o

8Disponível  em:  https://saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=614.
Acesso em: 23  fev. 2021.
9 Disponível  em:
https://mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2020/Recomendacao_conjunta_002_2020_PGJ_CGMP.
pdf. Acesso em 23 fev. 2020.
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contínuo e  severo agravamento do  quadro de  propagação  da  doença,

transcendendo  o  interesse  meramente  local,  alastrando-se  por  várias

cidades  e  regiões,  sem respeitar  fronteiras  em nosso  Estado,  exigem

esforços e tratamento sanitário mais amplo e rigoroso por parte de todos

os entes federados, inclusive e sobretudo dos Municípios, cujo âmbito de

atuação tem impacto ainda mais concreto e direto na vida e na saúde da

população;

Considerando que o diploma citado alhures se deu no sentido

de recomendar aos promotores de Justiça com atuação na área de Proteção à

Saúde Pública para a adoção de todas as medidas legais cabíveis em relação

aos Municípios que não estejam promovendo integral  e  positivamente,  com

atos  correspondentes,  os  deveres  de  velar  pela  saúde  e  pela  vida  da

população em relação ao Covid-19;

Considerando ainda que o Estado do Paraná é dividido em 6

(quatro) Macrorregionais, sendo 22 (vinte e duas) Regionais de Saúde, sendo

que a 21a Regional  de Saúde – Telêmaco Borba compõe a Macrorregional

Leste10;

Considerando que,  segundo  o  Informe  Epidemiológico  da

SESA (25/02/2021), a Macrorregião Leste, da qual a 21ª Regional de Saúde –

Telêmaco Borba integra, houve o acréscimo significativo em 19,2% na semana

7 (segunda semana de fevereiro de 2021), se comparada à semana anterior11; 

10 Disponível  em: http://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Macrorregional-Leste.  Acesso em: 08 de
jul. de 2020.
11 Disponível  em:  https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/
2021-02/informe_epidemiologico_25_02_2021.pdf. Acesso em: 26 fev. 2021.
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Considerando  ainda  que  a  taxa  de  ocupação  de  leitos

hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados COVID-

19 da macrorregião leste é de 94% (noventa e quatro por cento) para adultos,

conforme Informe Epidemiológico da SESA (25/02/2021)12:

Considerando,  ademais,  que  de  análise  dos  Informes

Epidemiológicos da 21ª Regional de Saúde – Telêmaco Borba, dos dias 04 de
12 Disponível  em:  https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/
2021-02/informe_epidemiologico_25_02_2021.pdf. Acesso em: 26 fev. 2021.
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janeiro de 2021 e de 22 de fevereiro de 2021, no curto período de cerca de um

mês e meio entre  as publicações,  observou-se  o aumento do número de

4.490  (quatro  mil,  quatrocentos  e  noventa)  casos de  contaminação da

doença COVID-19, bem como o aumento de 86 (oitenta e seis) casos de

óbitos, vejamos:

Considerando ainda que, segundo esses informativos, houve

o aumento de 11% da taxa referente aos leitos hospitalares do Sistema Único

de  Saúde  exclusivos  para  tratamento  de  pacientes  com COVID-19  na  21ª

Regional de Saúde, vinculados à UTI, e que a taxa de ocupação de leitos da

UTI para adultos no Paraná se aproxima de 100%, vejamos:

Considerando Boletim Coronavírus emitido pelo Município de

Telêmaco Borba em 25 de fevereiro de 2021, informando o total de 8.561 (oito

mil, quinhentos e sessenta e um) casos confirmados e a ocorrência de 127

óbitos já registrados neste Município13;

13Disponível em: http://www.telemacoborba.pr.gov.br/imprensa/noticias/71-boletim-covid-19/13061-

boletim-coronavirus-25-02-8561-casos-positivos-8127-recuperados.html. Acesso em: 26 fev. 2021.
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Considerando  assim,  que  há  o  risco  iminente  de  os  leitos

destacados  para  atendimento  aos  pacientes  contaminados  pela  doença

COVID-19, atualmente existentes no Município de Telêmaco Borba, virem a ser

ocupados, seja pelo aumento de contaminação local ou pela necessidade

de o Estado do Paraná vir a realizar o encaminhamento dos pacientes das

localidades vizinhas,  que integram a 21a Regional  de Saúde ou outras

regionais de saúde, havendo o sério risco de o sistema de saúde paranaense

colapsar nas próximas semanas, caso não sejam adotadas medidas sanitárias

e administrativas mais restritivas, que possibilitem o achatamento da curva de

contágio;

Considerando que já faz algum tempo sem que o Comitê de

Enfrentamento  do  Município  de  Telêmaco  Borba  tenha  adotado  medidas

restritivas, apesar dos números crescentes de casos confirmados e de óbitos;

Considerando,  por fim, o artigo 30, inciso I,  da Constituição

Federal, que prevê a competência dos Municípios em legislar sobre assuntos

de interesse local, e do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de

competência concorrente entre Estados, Distrito Federal, Municípios e União

para legislar a respeito de questões voltadas ao enfrentamento da COVID-19,

no âmbito da ADI 634114;

Diante desse quadro, o Promotor de Justiça abaixo subscrito

RESOLVE RECOMENDAR  ao Prefeito de Telêmaco Borba,  Márcio Artur de

Matos, que imediatamente ao tomar conhecimento da presente recomendação:

a)  –  Ante  a  situação  de  conhecimento  público  e  notório  do

conteúdo do recente Decreto Estadual 6.983/2021, do governo estadual, com

vigência  a  partir  das  00h00min  do  dia  27.02.2021,  recomenda  que  se

determine  a  intensificação  das  fiscalizações,  no  âmbito  e  em  face  dos

órgãos vinculados ao Executivo Municipal, com vistas a ampliar o cumprimento

14Disponivel  em:  https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=441447&ori=1. Acesso em: 23 fev. 2021.
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do mencionado decreto, sem prejuízo da fiscalização a ser empreendida pelos

órgãos estaduais, tais como a polícia militar, regional de saúde e outros;

b) adote, em decreto municipal específico e ser editado e uma

vez ouvido e deliberado junto ao comitê local criado para enfrentamento da

pandemia da COVID-19, tão logo tomem ciência da presente Recomendação

Administrativa, todas as medidas sanitárias e restritivas contidas no Decreto

Estadual n.º 6.983/2021, sem prejuízo da ampliação das restrições, com vistas

a efetivar, em matéria de saúde pública, o princípio da precaução e, por prazo,

no mínimo, igual àquele determinado no decreto estadual (08.03.2021);

c)  – dê-se  ampla  divulgação  à  presente  recomendação

administrativa,  sobretudo  nos  canais  de  comunicação  do  Município  (sítio

eletrônico, mídias sociais, diário oficial, etc).

Dê-se ciência ao Conselho Municipal  de Saúde e à Câmara

Municipal de Telêmaco Borba, por e-mail, acerca do quanto ora recomendado.

O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade

de plena observância a todas as normas constitucionais e infraconstitucionais

em vigor.

Remetam-se  cópias  ao  destinatário,  para  cumprimento.

Requisite-se, no mesmo expediente, que informe, em 24 (vinte e quatro) horas,

as providências adotadas.

Publique-se e Cumpra-se.

Telêmaco Borba, 26 de fevereiro de 2021.

WILSON DORNELAS RODRIGUES FILHO

Promotor de Justiça

WILSON DORNELAS 
RODRIGUES 
FILHO:07617019661

Assinado de forma digital por 
WILSON DORNELAS RODRIGUES 
FILHO:07617019661 
Dados: 2021.02.26 15:50:12 -03'00'
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

 

  

D E C R E T O N.º 2 7 2 0 2, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

 
 
Determina medidas restritivas de caráter 
obrigatório, visando o enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente da 
pandemia da COVID-19  
 
 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas; 
 
Considerando os termos do Decreto nº 6.983, de 26 de fevereiro de 2021, 
sancionado pelo Governo do Estado do Paraná; 
 
Considerando o contido na RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 03/2021, 
encaminhado pela 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Telêmaco Borba, qual 
dispõe em síntese que: 
 

[..] 
 
Diante desse quadro, o Promotor de Justiça abaixo subscrito 
RESOLVE RECOMENDAR ao Prefeito de Telêmaco Borba, Márcio 
Artur de Matos, que imediatamente ao tomar conhecimento da 
presente recomendação: 
 
[..] 
 
b) adote, em decreto municipal específico e ser editado e uma vez 
ouvido e deliberado junto ao comitê local criado para enfrentamento 
da pandemia da COVID-19, tão logo tomem ciência da presente 
Recomendação Administrativa, todas as medidas sanitárias e 
restritivas contidas no Decreto Estadual n.º 6.983/2021, sem 
prejuízo da ampliação das restrições, com vistas a efetivar, em 
matéria de saúde pública, o princípio da precaução e, por prazo, no 
mínimo, igual àquele determinado no decreto estadual 
(08.03.2021); 
 
[..] 

 

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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Considerando a necessidade de uma análise permanente de reavaliação das 
especificidades do cenário epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de 
resposta da rede de atenção à saúde;  
 
Considerando que o índice de taxa de reprodução do vírus se encontra acima da 
média para a capacidade de leitos de UTI exclusivos para COVID-19;  
 
Considerando que a expansão de leitos de UTI exclusivos para COVID-19 já se 
encontra em seu último estágio, havendo falta de recursos humanos, insumos e 
equipamentos no atual panorama;  
 
Considerando a necessidade da atuação conjunta de toda sociedade para o 
enfrentamento da pandemia da COVID-19;  
 
Considerando a iminência do colapso na rede pública e privada de saúde no Estado 
ante o aumento do número de contaminados que demandam intervenção 
hospitalar; 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º Determina, durante o período da zero hora do dia 27 de 
fevereiro de 2021 às 5 horas do dia 08 de março de 2021, a suspensão do 
funcionamento dos serviços e atividades não essenciais em todo o território 
municipal, como medida obrigatória de enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente da pandemia da COVID-19. 

 
Art. 2º Institui, no período das 20 horas às 5 horas, diariamente, 

restrição provisória de circulação em espaços e vias públicas. 
§1º A medida prevista no caput deste artigo terá vigência a partir da zero hora do 
dia 27 de fevereiro de 2021 às 5 horas do dia 08 de março de 2021. 
 
§2º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação de pessoas e 
veículos em razão de serviços e atividades essenciais, sendo entendidos como tais 
todos aqueles definidos no art. 4º deste Decreto.  
 

Art. 3º Proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em 
espaços de uso público ou coletivo no período das 20 horas às 5 horas, 
diariamente, estendendo-se a vedação para quaisquer estabelecimentos 
comerciais.  

 
Parágrafo único. A medida prevista no caput deste artigo terá vigência a partir da 
zero hora do dia 27 de fevereiro de 2021 até as 5 horas do dia 08 de março de 
2021. 
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Art. 4º Para fins deste Decreto, são considerados serviços e atividades 

essenciais: 
 
I – captação, tratamento e distribuição de água; 
 
II – assistência médica e hospitalar;  
 
III – assistência veterinária;  
 
IV – produção, distribuição e comercialização de medicamentos para uso humano 
e veterinário e produtos odonto-médico-hospitalares, inclusive na modalidade de 
entrega delivery e similares;  
 
V – produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano e 
animal, lojas de conveniência e similares, ainda que localizados em rodovias;  
 
a) veda o consumo nos estabelecimentos previstos no inciso V, ficando permitido 
o funcionamento apenas por meio das modalidades de entrega ou retirada. 
 
VI – agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos 
necessários à manutenção da vida animal;  
 
VII – funerários;  
 
VIII – transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado 
privado individual de passageiros;  
 
IX – fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja 
atividade esteja autorizada ao funcionamento;  
 
X – transporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e à coleta de lixo; 
 
XI – captação e tratamento de esgoto e lixo;  
 
XII – telecomunicações;  
 
XIII – processamento de dados ligados a serviços essenciais; 
 
XIV – imprensa; 
 
XV – segurança privada; 
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XVI – transporte e entrega de cargas em geral; 
 
XVII – serviço postal; 
 
XVIII – serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas 
instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, inclusive unidades 
lotéricas; 
 
XIX – atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, 
compreendidas no art. 194 da Constituição Federal; 
 
XX – atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do 
impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por 
meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de 
reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei Federal nº 13.146, 
de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 
 
XXI – outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico, 
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;  
 
XXII – setores industrial e da construção civil, em geral; 
 
XXIII – geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o 
fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais 
geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de 
produção, transporte e distribuição de gás natural; 
 
XXIV – iluminação pública; 
 
XXV – distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e 
demais derivados de petróleo; 
 
XXVI – vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 
 
XXVII – prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos 
animais; 
 
XXVIII – inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 
 
XXIX – vigilância agropecuária; 
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XXX – produção e distribuição de numerário à população e manutenção da 
infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro; 
 
XXXI – serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo 
automotor terrestre ou bicicleta; 
 
XXXII – serviços de crédito e renegociação de crédito dos agentes financeiros 
integrantes do Sistema Paranaense de Fomento de que trata o Decreto nº 2.570, 
de 08 de outubro de 2015, alterado pelo Decreto nº 2.855, de 24 de setembro de 
2019; 
 
XXXIII – fiscalização do trabalho; 
 
XXXIV – atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas 
com a pandemia de que trata este Decreto; 
 
XXXV – atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações 
da Secretaria de Estado da Saúde – SESA e do Ministério da Saúde; 
 
XXXVI – produção, distribuição e comercialização de produtos de higiene pessoal 
e de ambientes; 
 
XXXVII – serviços de lavanderia hospitalar e industrial; 
 
XXXVIII – serviços de fisioterapia e terapia ocupacional. 
 
Parágrafo único. São consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte 
e a disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva relativa ao 
exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais. 

 
Art. 5º Suspende, a eficácia do Decreto nº 26.698, de 27 de maio de 

2020, o qual autoriza o funcionamento de escolas de idiomas e cursos de 
qualificação profissionalizante, observando o art. 8º do Decreto nº 4.230, de 16 
de março de 2020, do Governo do Estado do Paraná. 

 
Art. 6º Suspende a eficácia do Decreto nº 26.637, de 28 de abril de 

2020, com relação as atividades religiosas, fica autorizado somente o atendimento 
individual ou culto on-line. 

 
Art. 7º Deverá ser considerada no âmbito dos Administração Pública 

Municipal, inclusive na iniciativa privada, em regime de colaboração no 
enfrentamento da emergência de saúde pública da pandemia da COVID-19, a 
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adequação do expediente dos trabalhadores aos horários de restrição provisória 
de circulação definidos neste Decreto, e a priorização da substituição do regime de 
trabalho presencial para o teletrabalho, quando possível, de modo a reduzir o 
número de pessoas transitando pelas cidades ao mesmo tempo, evitando-se 
aglomerações no sistema de transporte, nas vias públicas e em outros locais. 

 
Art. 8º Compete à Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP, 

por meio da Polícia Militar do Estado do Paraná, em cooperação com o Órgão 
Central de Fiscalização do Cumprimento de Normas de Proteção contra a COVID-
19 – OCFisc, quando possível, a intensificação de fiscalização, para integral 
cumprimento das medidas previstas neste Decreto, nos termos do art. 8º do 
Decreto nº 6983, de 26 de fevereiro de 2021. 

 
Art. 9º Suspende, no âmbito da Administração Pública Direta, 

Autárquica e Fundacional, os prazos recursais, de defesa dos interessados nos 
processos administrativos e o acesso aos autos dos processos físicos, da zero hora 
do dia 27 de fevereiro de 2021 às 5 horas do dia 08 de março de 2021. 

 
Parágrafo único. Excepcionalizam-se das suspensões previstas no caput deste 
artigo os casos em que verificada hipótese de prescrição ou decadência, bem como 
dos Procedimentos Administrativos relacionados ao combate à pandemia. 
 

Art. 10 Suspende os efeitos do art. 2º do Decreto nº 26.736, de 17 
de junho de 2020; o art. 6º e inciso IX e §2º ambos do art. 11 do Decreto 26.557, 
de 18 de março de 2020, enquanto perdurar os efeitos do Decreto nº 6.983, de 
26 de fevereiro de 2021 do Governo do Estado do Paraná. 

 
Art. 11 Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação e 

ratifica os demais termos do Decreto nº 26.557, de 18 de março de 2020, que não 
foram alterados neste ato. 
 

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 26 de 
fevereiro de 2021. 

 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 

Luis Fabiano de Matos 
Procurador Geral do Município 



Edição 1683
Telêmaco Borba, 26 de fevereiro de 202118

        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

 

  

Telêmaco Borba – PR, 25 de fevereiro de 2021. 
 

Edital nº 015/2021 
Bolsa de Estudos FATEB/DOM BOSCO 2021   

 
A Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba leva ao conhecimento dos interessados, 
a 2ª chamada dos candidatos aprovados para inscrição das bolsas de 
estudos, conforme previsto pela Lei Municipal 2.142/2015, Decreto 26.273 e 
Edital 001/2021 

 

1. CANDIDATOS – FATEB 

CANDIDATO CURSO 
Fabiane Aparecida Gomes da Silva Educação Física 
Vinicius Depetriz Engenharia Civil 
Taina Gomes Gonçalves Psicologia 
Anna Paula Camargo Fernandes Pedagogia 
Tatiele Chaves Camargo Técnico Em Estética 

 
2. Para efetivar a matrícula, os candidatos deverão comparecer nas 

dependências da FATEB, impreterivelmente nos dias 03 e 04 de março 
de 2021, das 09h00min às 12h00min e as 13h30min às 20h00min. 
 
 

3. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA - FATEB 
 
Os candidatos deverão comparecer nas datas mencionados acima, 
munidos obrigatoriamente dos seguintes documentos: 
   
- Histórico Escolar do Ensino Médio (1 cópia autenticadas) 
- Certidão de Nascimento ou Casamento (1 cópia autenticadas 
- Cédula de Identidade (1 cópia autenticadas) 
- CPF (1 cópia simples) 
- Comprovante de residência atualizado (1 cópia simples) 
 

4. Os demais cursos que não aparecem no presente Edital ainda estão em 
processo de coleta e avaliação de documentos. 
 

5. A instituição de ensino enviará, através de mídia digital (PDF), no endereço 
de e-mail: gabinete@telemacoborba.pr.gov.br, no dia 8 de março, após o 
encerramento das matrículas, cópia das fichas de TODAS as matriculas 
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realizadas, bem como indicar possíveis desistências/ou casos de falta de 
apresentação de todos os documentos exigidos.     
 

6. As bolsas de que tratam a Lei Municipal 2.142/2015 e o Edital 001/2021, 
dizem respeito às mensalidades do curso, excluindo-se da gratuidade os 
valores cobrados a título de dependência, provas de 2ª chamada ou 
substitutivas, materiais escolares, lanches, transportes, uniformes, crachá 
ou quaisquer outros documentos que o aluno desejar obter da instituição. 
 

7. Eventuais recursos referentes ao processo de seleção aplicado pela 
instituição de ensino, deverão ser apresentados, impreterivelmente até o 
dia 05/03/2021, e sendo o caso de deliberação do município, serão 
posteriormente encaminhados a comissão.    

                                                                

         

 

 

Márcio Artur de Matos 
Prefeito 
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Telêmaco Borba – PR, 26 de fevereiro de 2021. 
 

Edital nº 016/2021 
Bolsa de Estudos FATEB/DOM BOSCO 2021   

 
A Prefeitura de Telêmaco Borba leva ao conhecimento dos interessados, a relação dos 
candidatos aprovados para concessão de bolsas de estudos em 10ª CHAMADA, conforme 
processo seletivo, previsto pela Lei Municipal nº 2.142/2015 e do Decreto Municipal nº 
26.237, de 12 de novembro de 2019. 
 

 

1. CANDIDATOS – 2ª FASE – FATEB 

CANDIDATO CURSO 
Karoline Gonçalves Betim Administração 
Lidyane Verônica De Souza Ribeiro Ciências Contábeis 

 
2. Os candidatos acima convocados na 10ª chamada do Edital 001/2021 de cada série/curso 

deverão levar à Sede da Prefeitura de Telêmaco Borba (Praça Horácio Klabin, 37 - Centro, 
Telêmaco Borba - PR, 84261-170) de 01 e 02 de março de 2021, das 13h30 às 16h, os 
documentos abaixo, para análise da Comissão, que irá deliberar diante veracidade dos 
documentos. Os documentos exigidos são (conforme previsão no Decreto Municipal n. 
26.273, de 12 de novembro de 2019 e seus anexos): 

 
a. Documento de identificação com foto do candidato e dos demais membros do grupo familiar 

(todas as pessoas que residam com o candidato); 
b. Carteira de trabalho de todos os membros do grupo familiar; 
c. Comprovante de residência; 
d. Comprovante de rendimentos do candidato e dos integrantes de seu grupo familiar; 
e. Cópia de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando 

o pagamento de pensão alimentícia, se caso esta tenha sido abatida da renda bruta de membro 
do grupo familiar; 

f. Comprovação da existência de união estável no grupo familiar, quando for o caso,  
g. Histórico escolar do Ensino Médio; 
h. Comprovante de Cadastro Único (não obrigatório, apenas para quem possui). 

*Os documentos apresentados devem ser por meio de fotocópia acompanhada do seu original 
para conferência. 
 

3. O candidato menor de idade deverá estar acompanhado do respectivo responsável. 
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4. O não comparecimento do canditado implicará, automaticamente, em desistência, 

acarretando a chamada do próximo candidato da lista de espera. 
 
5.  As bolsas de que tratam a Lei Municipal 2.142/2015 e o Edital 001/2021, dizem respeito às 

mensalidades do curso, excluindo-se da gratuidade os valores cobrados a título de 
dependência, provas de 2ª chamada ou substitutivas, materiais escolares, lanches, transportes, 
uniformes, crachá ou quaisquer outros documentos que o aluno desejar obter da instituição.       

 
 
 
 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 
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D E C R E T O N.º 2 7 1 9 9, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 
  
 
Nomeia a Comissão Organizadora para 
a realização da VIII Conferência 
Municipal de Cultura. 
 
 
 

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 NOMEAR a Comissão Organizadora para a realização da VIII 

Conferência Municipal de Cultura, a realizar-se no dia 15 de abril de 2021: 
 
I - Fabrício Nunes Flores – Presidente; 
 
II - Adriana Cristina de Andrade - Coordenadora Geral; 
 
III - Rogério de Moura Jorge – Relator; 
 
IV – Comissão de Comunicação e Apoio 
a) Kamila Tozetto Biscaia; 
b) Roldiney Ignácio dos Reis.     
 
V – Coordenação de Infraestrutura 
a) Élyson Gomes Ribeiro; 
b) Luciana Ramos Lemos.  

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

revoga as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 22.387, de 29 de 
setembro de 2015. 

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de 
fevereiro de 2021. 

 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 

Luis Fabiano de Matos 
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 
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D E C R E T O N.º 2 7 2 0 0, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 
 
 
Designar para responder interinamente 
pelos assuntos pertinentes à Ouvidoria 
Municipal a servidora Renata Gabriel 
Cortez. 
 
 
 
 

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 DESIGNAR, a partir de 29/01/2021, a servidora RENATA 

GABRIEL CORTEZ, matrícula nº 22.090, para responder interinamente pelos 

assuntos pertinentes a OUVIDORIA MUNICIPAL, sem alteração dos 

vencimentos mensais. 

 

Parágrafo único. A servidora permanecerá concomitantemente exercendo suas 

atividades de Coordenadora Executiva do Programa de Proteção e Defesa do 

Consumidor – PROCON, nos termos do Decreto 27.133, de 29 de janeiro de 2021. 

 

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

as disposições em contrário, em especial os Decretos nº 23.927, de 03 de março 

de 2017, e nº 24.557, de 20 de novembro de 2017. 

 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de 
fevereiro de 2021. 

 
 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 
 

Luis Fabiano de Matos 
Procurador Geral do Município 

P U B L I C A D O 
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D E C R E T O Nº 2 7 2 0 1, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 
 
 
Autoriza a abrir CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 
2021, do Município de Telêmaco Borba, 
no valor R$ 40.000,00. 
 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 5º Inciso III da Lei 
Municipal nº 2348 de 29/12/2020, na forma prevista pelo inciso I do parágrafo 
1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964. 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO 

ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 2021, do Município de 
Telêmaco Borba, no valor R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para reforço das 
dotações orçamentárias abaixo especificadas, mediante recursos conforme 
demonstrativo abaixo: 

 
   
FONTE 104 – RECURSO Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 

– EXERCÍCIO ANTERIOR 

DESCRIÇÃO 
ID/USO 

RECURSO VALOR 
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.005 Educação Infantil   

12.365.1201.2099 
Manutenção das Atividades dos 
CMEIs   

1049 - 3190.11.00 
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 0-3-104 40.000,00 

    
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIT FINANCEIRO 40.000,00 

 
TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES 40.000,00 

 
Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado 

como recurso o superávit financeiro da fonte de recurso nº 104 no valor de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais). 

 
Parágrafo Único. Fica alterada a programação financeira e o cronograma de 
desembolso financeiro das fontes de recurso constantes neste artigo. 

 
Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 

2021; mediante autorizações inseridas no Art. 4º parágrafo único da Lei 

P U B L I C A D O 
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Municipal nº. 2193/2017 – PPA 2018/2021 e Art. 52º inciso III da Lei Municipal 
nº. 2338/2020 – LDO 2021; ficam alteradas as metas financeiras dos programas 
e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis. 

 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e 

revoga as disposições em contrário. 
 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 25 de 
fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 
 
 
 

Celso Elli Burakoviski 
Secretário Municipal de Finanças 

 
 
 
 
 

Luís Fabiano de Matos 
Procurador Geral do Município 
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

PORTARIA N° 01/2021-SMS 
 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, usando suas atribuições e 
nos termos do Art. 188, da Lei 1.883, 
de 05 de abril de 2012, 

 
 

RESOLVE 

Art.1º NOMEAR Os servidores abaixo relacionados para 

comporem a Comissão Especial de Sindicância, para apurar fatos preliminarmente 

relatados, seguindo diligências necessárias e, devendo iniciar e concluir seus 

trabalhos de acordo com a Seção III – da SINDICÂNCIA, conforme as disposições 

da Lei 1.883/2012 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Telêmaco 

Borba: 

. Romualdo José Rodrigues Cordel – Presidente 

. Cristiane de Moraes                    - Membro 

                              . Pamela Cristina de Andrade Vaz  - Membro 

 

Art.2º Revogam-se as disposições em contrário e as contidas 

na Portaria nº 005/2017 de 16 de janeiro de 2017. 

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação.   

Dê-se ciência. 

Cumpra-se. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE TELÊMACO 

BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 12 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

Anderson Catto 
Secretário Municipal de Saúde  
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

PORTARIA N° 02/2021-SMS 
 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, usando suas atribuições e 
nos termos do Art. 188, da Lei 1.883, 
de 05 de abril de 2012, 

 
 

RESOLVE 

Art.1º DETERMINAR a abertura de Sindicância conforme 

orientações no parecer nº 03/2021, datado no dia 12 de fevereiro de 2021, 

Processo Administrativo nº 732/2021, incumbindo a Comissão Especial, designada 

pela Portaria nº 01/2021-SMS de 12 de fevereiro de 2021, para diligências 

necessárias, devendo iniciar os seus trabalhos e concluí-los de acordo com a Seção 

III – DA SINDICÂNCIA, a contar da presente data, conforme as disposições da Lei 

1.883/2012 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Telêmaco Borba e 

demais dispositivos da legislação em vigor. 

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

publicação.   

Dê-se ciência. 

 

Cumpra-se. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TELÊMACO 

BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

Anderson Catto 
Secretário Municipal de Saúde 
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Câmara Municipal de Telêmaco Borba 
Rua Oscar Hey, 99 - Centro – CEP 84261-640 - Telêmaco Borba – Paraná. 

Fone: (42) 3272-1461 – Fax: (42) 3272-0147 
E-mail: camara@telemacoborba.pr.leg.br  

 

 
  
 

PORTARIA Nº 043/2020 
 
 
 
 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 
usando das atribuições que lhes são 
conferidas, 

 
 

RESOLVE 

 

ARTIGO 1º - INTERROMPER, por motivo de superior interesse 

público, nos termos do artigo 101 do Estatuto do Servidor Público, Lei 1.883/2012, 

as férias concedidas pela Portaria 29/21 ao Servidor ELIAS BATISTA DA SILVA, 

ocupante do cargo de Assistente Administrativo.  

§ 1º – Fica o servidor convocado a comparecer ao trabalho a 

partir desta data ficando os 11 (onze) dias restantes de seu período de férias para 

gozo futuro. 

ARTIGO 2º -  Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 
22 de FEVEREIRO de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

Hamilton Aparecido Machado 
PRESIDENTE 
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Câmara Municipal de Telêmaco Borba 
Rua Oscar Hey, 99 - Centro – CEP 84261-640 - Telêmaco Borba – Paraná. 

Fone: (42) 3272-1461 – Fax: (42) 3272-0147 
E-mail: camara@telemacoborba.pr.leg.br  

 

 
  
 

PORTARIA Nº 044/2021 
 
 
 
 
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 
usando das atribuições que lhes são 
conferidas, 

 
 
 

 

Considerando os novos casos de COVID-19 junto a servidores 
desta Câmara Municipal de Telêmaco Borba 

 

RESOLVE 

 

ARTIGO 1º - Estabelecer pelo prazo de sete dias, a partir do 

dia 24/02/2021, o regime de escalonamento para os servidores desta Câmara 

Municipal onde no local de trabalho permaneça mais de um servidor no mesmo 

ambiente.   

§ 1º – O escalonamento é de responsabilidade do chefe 

imediato que deve elaborar escala de trabalho, a fim de alternar o regime 

presencial e remoto entre os ocupantes de uma mesma sala. 

§ 2º – O escalonamento ocorrerá conforme o trabalho realizado 

por cada servidor e o ambiente que executa suas atividades, devendo o trabalho 

ser preferencialmente executado de forma presencial, evitando, contudo, qualquer 

aglomeração de pessoal em ambientes pequenos. 
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Câmara Municipal de Telêmaco Borba 
Rua Oscar Hey, 99 - Centro – CEP 84261-640 - Telêmaco Borba – Paraná. 

Fone: (42) 3272-1461 – Fax: (42) 3272-0147 
E-mail: camara@telemacoborba.pr.leg.br  

 

 
ARTIGO 2º - Cada Vereador fica responsável pelo seu gabinete 

quanto a adoção ou não das medidas elencadas na presente Portaria quanto a seus 

Assessores. 

ARTIGO 3º Fica suspenso durante sete dias o registro 

biométrico de presença, devendo a presença ser registrada em folha própria e 

atestada pela Chefia imediata, a qual terá responsabilidade pelas informações, 

advertindo-se que qualquer informação inverídica será objeto de apuração 

disciplinar. 

Parágrafo Único – O cumprimento da jornada de trabalho dos 

Assessores Parlamentares será de responsabilidade exclusiva dos Vereadores cujo 

gabinete o assessor se encontre lotado, devendo este apresentar o registro da 

presença bem como execução de trabalho remoto junto ao Departamento de 

Recursos Humanos. 

ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 
 

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 
23 de FEVEREIRO de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hamilton Aparecido Machado 
PRESIDENTE 

 
. 
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PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito 
 

PORTARIA Nº 005, 01 DE MARÇO DE 2021 
 

O CHEFE DA DIVISÃO MUNICIPAL 
DE SEGURANÇA DE TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso 
das atribuições previstas no art. 4°, parágrafo 
segundo da Lei nº 1816 de 28 de março de 
2011. 

 
 
 Considerando, a Lei n° 1816 de 28 de março de 2011, Artigo 3 parágrafo XXI 
b). 
  
 

RESOLVE: 
 
 Art. 1° Tornar público a Escala do mês de março de 2021 do serviço de taxi no 
Terminal Rodoviário. 
 
  Art. 2° A TBTRAN disponibilizara a todos os pontos de taxis e publicara a escala 
em Boletim Oficial com antecedência de até 05 (cinco) dias para o início do próximo mês. 
 

Art. 3° Quando por motivo de força maior o taxista ficar impossibilitado de 
cumprir a escala deverá comunicar o mais rápido possível a TBTRAN através dos 
telefones n° 42 3904-1331 ou 42 9 9938-7424 o motivo da falta, para que seja incluído 
outro taxista na escala. 

 
Art. 4° Quando o taxista por motivo de força maior não poder cumprir a escala 

comunicar a TBTRAN a ausência e já nomear o substituto da vaga na escala, ficara o 
substituto da escala responsável pela mesma, e recebera as punições se necessário por não 
cumprimento da escala. 
 

Art. 5° A escala do Terminal Rodoviário será das 05h00min às 01h00min do dia 
seguinte. 
 

Art. 6° Os taxistas que estiverem na escala deverão conversar entre si para manter 
no mínimo 03 (três) veículos no Terminal Rodoviário no período da escala, com 
especialidade nos horários das 05h00min às 07h00min, 11h30min as 13h00min e das 
22h00min às 01h00min, sendo que esses horários são os que estão surgindo maiores 
reclamações dos usuários de Taxi da nossa cidade. 
 

Art. 8° Os taxistas que não cumprirem as determinações constantes nessa Portaria 
serão punidos conforme Anexo III do Decreto n° 25.960 de 02 de agosto de 2019. 

 
           Art. 9° Os taxistas deverão cumprir todas as determinações constantes no Decreto 
n° 26.633 de 24 de abril de 2020 em virtude da Pandemia do Coronavirus em relação ao 
serviço prestado pela categoria. 
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PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito 
 
Art. 10° A Escala referente ao mês de março de 2021 segue como Anexo I desta 

Portaria. 
 

 
 
 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTÁDO DO PARANÁ, em 
01 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

Jorge Luiz Vella Junior 
Chefe da Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito 
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PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito 
 

PORTARIA 005, 01 DE MARÇO DE 2021 

ANEXO I 
 
MARÇO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Do

m 
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg  Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua 

C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A 

 
 

A B C D 
 
P01 José Claudinei da Silva (Gasolina)  

P03 Odair Aparecido Vidal 

P03 Tiago Borges 

P04 Gilson M. Da Silva 

P06 Edoeu C. Dutra  

P08 João Carvalho 

Presidente: Romildo A. Bonin 

 
P01 Washington S. Fonseca  

P03 Elias Pinheiro 

P03 Zuleide M. Ioscote  

P04 Gisele F. S. Bueno 

P06 Clayton Fernandes 

Presidente: Romildo A. Bonin 

 
P01 Dionizio Ramon 

P02 Renato Mainardes 

P03 Carlos Alberto (Pontes) 

P03 Paulo Miranda 

P04 Josemar de Lima 

P06 Anderson Trindade (Negão)  

Presidente: Romildo A. Bonin 

 
P01 Fernando M. De Souza 

P03 João Sutil 

P04 João Vito 

P06 Edenir Junior 

P06 Vanderlei Fagundes 

P08 Paulinho Fagundes 

Presidente: Romildo A. Bonin 

 

Observação: Presidente dos Taxistas tem escala livre 24 horas todos os dias, durante a sua permanência na presidência. 

 

Telêmaco Borba, 01 de Março de 2021. 
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

  

P O R T A R I A N.º 4 4 8 1 
 
 
Conceder Suprimento de Fundos para a 
servidora Lindamir de Paula Santos 
Raimundo. 
 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 
usando das atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto 
na Lei Municipal nº 1.341, de 14 de maio de 2002, 
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Suprimento de Fundos no valor 
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), à servidora LINDAMIR DE PAULA 
SANTOS RAIMUNDO, matrícula n° 9459, nos termos do Art. 4º da Lei nº 
1341/2002. 

 
Elemento da despesa: 

33.90.30.96.00 Material de Consumo R$ 1.500,00 
TOTAL: R$ 1.500,00 

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

revoga as disposições em contrário. 
 

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de 
fevereiro de 2021. 
 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 

 
Celso Elli Burakovski  

Secretário Municipal de Finanças  
 

 
 
 

Luis Fabiano de Matos 
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 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA – PR 

 
 
CONTRATO 05/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO 110/2020 
PROTOCOLO N° 38125/2020  
 

ERRATA 
 

 
Objeto: serviços especializados em conectividade ponto a ponto, tipo 
internet dedicada, composto por construção de topologia de rede, fornecimento 
de software de gerenciamento, instalação, configuração e manutenção de rede 
a ser executado pela CONTRATADA. 
 
ONDE SE LÊ:  (...) 
 
 Telêmaco Borba, 14 de janeiro de 2020. 
 
          (...) 
 
 
LEIA-SE:  (...) 
 
 Telêmaco Borba, 18 de fevereiro de 2021. 
 
          (...) 
 
 
Informações complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de 
Administração – Divisão de Licitações: Rua Tiradentes, nº 500, Centro, 
Telêmaco Borba – PR, ou através do endereço eletrônico: 
http://www.pmtb.pr.gov.br/compraspublicas/index.php  
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 26 de fevereiro de 2021. 
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EXTRATO CONTRATUAL 
 

Contrato N.º 31/2021 
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 
Protocolo Nº 70572/2019 
Data 12/02/2021 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada CLEBERSON SANGUINI MARIANO - TIBAGI 
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COM FORNECIMENTO DE 
PEÇAS 

Valor R$ 223.656,00 
Prazo de Vigência 06 (SEIS) MESES 
Prazo de Execução 06 (SEIS) MESES 
Dotação 506 - 11.002.12.122.1201.2089.3.3.90.30.25.00 - 104 

508 - 11.002.12.122.1201.2089.3.3.90.39.17.00 - 104 
560 - 11.004.12.361.1201.2169.3.3.90.30.25.00 - 102 
563 - 11.004.12.361.1201.2169.3.3.90.39.17.00 - 102 
608 - 11.005.12.365.1201.2170.3.3.90.30.25.00 - 104 
611 - 11.005.12.365.1201.2170.3.3.90.39.17.00 - 104 

 
Contrato N.º 33/2021 
Processo Licitatório DISPENSA Nº 08/2021 
Protocolo Nº 3750/2021 
Data 23/02/2021 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada J. C.S BUENO-SUPRIMENTOS 
Objeto AQUISIÇÃO DE ARROZ E FEIJÃO 
Valor R$22.807,00 
Prazo de Vigência 03 (TRES) MESES 
Prazo de Execução 03 (TRES) MESES 
Dotação 538 - 11.004.12.361.1201.2094.3390.32 - 000 

590 - 11.005.12.365.1201.2102.3390.32 - 000 
 

Aditivo SEGUNDO 
Contrato N.º 107/2020 
Processo Licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 
Protocolo Nº 14890/2019 
Data 19/02/2021 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada SCHEILA MARA WEILLER DE LIMA EIRELI 
Objeto SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 
Motivo O VALOR UNITARIO DO CONTRATO ALTERA-SE EM 

APROXIMADAMENTE 17,41%, FICANDO O VALOR GLOBAL 
R$1.751.358,29 

Dotação 360 – 08.004.2131.0018.0542.1801 - 5111 
 

Aditivo PRIMEIRO 
Contrato N.º 250/2020 
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2020 
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Protocolo Nº 26605/2020 
Data 23/02/2021 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada REFRIFRIO AR CONDICIONADOS LTDA 
Objeto AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR 

CONDICIONADO 
Motivo PRORROGA-SE O CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, 

A PARTIR DE 19/02/2021 
 
 

Aditivo NONO 
Contrato N.º 179/2016 
Processo Licitatório PROCESSO DE DISPENSA Nº 027/2016 
Protocolo Nº 38719/2016 
Data 12/02/2021 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL FANUEL – GUARDA MIRIM DE 

TELEMACO BORBA 
Objeto CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA REALIZAÇÃO DO 

PROCESSO DE SELEÇÃO, QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-
PROFISSIONAL METÓDICA E CONTRATAÇÃO DE 
ADOLESCENTES DE 14 ANOS A 18 ANOS INCOMPLETOS NA 
CONDIÇÃO DE APRENDIZ PARA ATUAR NA ÁREA 
ADMINISTRATIVA DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA. 

Motivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO REFERE-SE AO 
REEQUILÍBRIO DO VALOR CONTRATUAL EM 
DECORRÊNCIA DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL. 

Dotação 937 - 13.003.08.243.0802.6069. 3339036 - 000 
 

Aditivo PRIMEIRO 
Contrato N.º 192/2020 
Processo Licitatório INEXIGIBILIDADE Nº 88/2020 
Protocolo Nº 30398/2020 
Data 25/02/2021 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratada IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA 
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS, 

EM CARÁTER COMPLEMENTAR A TODO E QUALQUER SERVIÇO 
PRESTADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, 
COMPREENDENDO OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS E 
CONDIÇÕES CONTATUAIS ESPECÍFICAS. 

Motivo PRORROGA-SE O CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, 
A PARTIR DE 28/02/2021 

Dotação 690 - 12.001.0010.0301.1001.2071.3390.39 - 303 
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MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

Poder Executivo 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 
PROTOCOLO Nº: 2307/2021 

INEXIGIBILIDADE Nº: 13/2021 

OBJETO: SERVIÇOS DE REVISÃO DO IMPLEMENTO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

ACOPLADO AO VEICULO PESADO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS. 

FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS APÓS ENTREGA DA NF 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA) DIAS 

CREDOR: INDÚSTRIA TÉCNICA HILARIO LTDA. 

CNPJ Nº: 53.524.443/0001-48 

VALOR GLOBAL: R$ 43.128,00 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CÓDIGO DOTAÇÃO RECURSO VERBA 
79 02.005.15.452.1503.2123.3390.30 000 PRÓPRIA 
95 02.006.06.122.0601.2035.3390.39 509 PRÓPRIA 

 
 
Fica a despesa acima especificada, com fundamento no artigo 25, da Lei 8.666/93, e em 
consonância com o contido no referido protocolo e Parecer Jurídico acostado aos autos, 
em observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal. As sanções e punições 
relacionadas à execução contratual serão aquelas previstas no Decreto Regulamentar 
Municipal nº 25.045/2018. 
 

 
 
 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM 

TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, 25 de fevereiro de 2021.  

 
 
 
 
 

MARCIO ARTUR DE MATOS 
Prefeito 


