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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 030, DE 22 DE ABRIL DE 2021

Estabelece normas para organização ad-
ministrativa do atendimento ao público e a 
prestação dos serviços em repartições pú-
blicas municipais de Ouro Verde do Oeste e 
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 
OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe foram conferidas pelo inciso V do artigo 55 da 
Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer 
novas medidas e ações determinadas pela Administração 
Municipal, visando à organização dos serviços públicos 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de-
corrente da propagação do vírus Sars-Cov-2, causador da 
patologia COVID-19,

D E C R E T A

Art. 1º A prestação dos serviços no Paço Municipal e 
nas demais repartições municipais em que haja atendimen-
to administrativo ao público dar-se-á mediante a observân-
cia das seguintes normas:

I – o atendimento ao público, exceto nas repartições 
que, pela natureza de suas atividades, tenham horário es-
pecial ou em que o atendimento seja prestado de forma inin-
terrupta, será mantido das 8h às 11h45min e das 13h30min 
às 17h15min;

II – os servidores que desempenham as suas ativida-
des nas repartições públicas referidas neste artigo deverão 
laborar o seu horário normal de trabalho, conforme respec-
tiva carga horária.

Art. 2º Os serviços administrativos imprescindíveis ao 
regular funcionamento das repartições municipais poderão ser 
prestados, conforme a viabilidade e a possibilidade, a critério 
da Administração, mediante teletrabalho ou trabalho remoto.

§ 1º O trabalho remoto mencionado no caput deste ar-

tigo somente será permitido para os profissionais que, dentro 
das suas áreas de atuação, tenham condições de acessar 
às tecnologias necessárias para a execução do serviço fora 
de seu local normal de trabalho, cabendo ao titular de cada 
Secretaria avaliar o plano de trabalho apresentado pelo servi-
dor, estabelecer a forma, os critérios e condições específicas 
para a adoção do sistema de teletrabalho ou trabalho remoto, 
além de assumir a responsabilidade pelo acompanhamento 
e verificação da execução dos serviços por tal sistemática.

§ 2º Os servidores que forem autorizados à realiza-
ção de teletrabalho ou trabalho remoto deverão manter dis-
ponível meio de contato durante o horário de expediente, 
de modo a garantir a continuidade da prestação do serviço 
público, podendo ser convocados para comparecer na res-
pectiva Secretaria, sob pena de atribuição de falta.

§ 3º Os servidores a que se refere o parágrafo an-
terior ficam dispensados do registro de frequência durante 
o período em que exercerem as suas atividades na forma 
nele mencionada.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos ser-
vidores da área de saúde, assistência social e de demais 
serviços públicos considerados essenciais.

Art. 3º Deverão exercer as suas atividades sem man-
terem contato direto com o público os servidores que se 
enquadrem nos seguintes grupos:

I – acima de 60 anos de idade;
II – lactantes, até o filho completar seis meses de ida-

de, e gestantes;
III – com doenças crônicas graves, considerando-se 

como tais as seguintes:
a) doença respiratória crônica: asma em uso de corti-

coide inalatório ou sistêmico (moderada ou grave), doença 
pulmonar obstrutiva crônica – DPOC, bronquiectasia, fibro-
se cística, doenças intersticiais do pulmão, displasia bron-
copulmonar e hipertensão arterial pulmonar;

b) doença cardíaca crônica: doença cardíaca congê-
nita, hipertensão arterial sistêmica com comorbidade, Sín-
drome de Marfan, fibrilação atrial crônica, doença cardíaca 
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isquêmica e insuficiência cardíaca;
c) doença renal crônica: doença renal nos estágios 3, 

4 e 5, síndrome nefrótica e paciente em diálise;
d) doença hepática crônica: atresia biliar, hepatites 

crônicas e cirrose;
e) doença neurológica crônica: condições em que a 

função respiratória pode estar comprometida pela doença 
neurológica, devendo ser consideradas as necessidades 
clínicas individuais dos pacientes, incluindo acidente vas-
cular cerebral, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose 
múltipla, e condições similares; doenças hereditárias e de-
generativas do sistema nervoso ou muscular e deficiência 
neurológica grave;

f) diabetes: diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de 
medicamentos;

g) imunossupressão: imunodeficiência congênita ou 
adquirida e imunossupressão por doenças ou medicamentos;

h) obesos: obesidade grau III;
i) transplantados: órgãos sólidos e medula óssea;
j) portadores de trissomias: Síndrome de Down, Sín-

drome de Klinefelter, Síndrome de Wakany, dentre outras 
trissomias.

§ 1º Os servidores que se enquadrem em algum dos 
grupos de risco deverão observar o seguinte fluxo:

I – protocolizar solicitação de afastamento de contato 
direto com o público, acompanhado do atestado médico, di-
rigido à Secretaria de Recursos Humanos;

II – o protocolo será avaliado por comissão médica 
oficial do Município, composta por médicos e enfermeiros, 
que orientarão quanto as providências a serem adotadas;

III – o parecer, após devida análise, será comunica-
do ao servidor pelo mesmo meio de comunicação utilizado 
para a solicitação;

IV – enquanto aguarda a análise da solicitação, o 
servidor deverá desempenhar suas atividades sem contato 
direto com o público.

§ 2º Os servidores que apresentarem sintomas ou fo-
rem testados positivos para a COVID-19 devem seguir as 
orientações e protocolos das autoridades sanitárias.

Art. 4º Ficam estabelecidos, em caráter excepcional, 
os seguintes critérios e formas de reposição do trabalho por 
servidores públicos municipais cujas atividades foram sus-
pensas em decorrência das medidas e ações para o enfren-
tamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19), e que não possam realizar o teletrabalho ou a 
prestação do serviço mediante jornada em turno ininterrupto:

I – formação de Banco de Horas “Negativo”, para re-
posição até 30 de abril de 2022, conforme programação e 
organização de cada Secretaria; 

II – antecipação de férias, para cumprimento do res-
pectivo período aquisitivo a posteriori;

III – concessão de gozo de licenças especiais cujo 
período aquisitivo tenha sido completado até 27/05/2020, 
observada e priorizada a disponibilidade dos serviços.

Parágrafo único. O sistema de compensação de 
horários e o Banco de Horas no âmbito do serviço público 
municipal segue o disposto na Lei Municipal nº 805/2018 e 
na Lei Municipal nº 100/1993.

Art. 5º A reposição das horas por parte dos servido-
res que constituírem Banco de Horas “Negativo” poderá ser 
efetuada da seguinte forma, após o retorno às respectivas 
atividades normais de trabalho:

I – atuação em atividades ou eventos em finais de 
semana e em períodos noturnos, mediante convocação do 
respectivo Secretário, observada a natureza da atividade;

II – extensão da jornada diária de trabalho em até 
duas horas, a critério da Administração e observada a natu-
reza da atividade.

§ 1º As horas devidas pelo servidor em decorrência 
da formação do Banco de Horas “Negativo” deverão ser in-
tegralmente trabalhadas até o dia 30 de abril de 2022, sob 
pena de descontar-se na folha de pagamento referente ao 
mês de dezembro de 2022 as horas eventualmente em dé-
bito.

§ 2º Para a reposição de horas, na forma prevista 
neste artigo, deverá ser preenchido formulário de autoriza-
ção prévia a ser estabelecido pelo Departamento de Recur-
sos Humanos.

Art. 6º Os servidores a que se refere o artigo 4º deste 
Decreto, que possuam licença especial vencida, poderão 
optar pela fruição de tal licença, ao invés da formação do 
Banco de Horas “Negativo”.

§ 1º O Município poderá, enquanto perdurar o estado 
de calamidade pública, conceder, de ofício, períodos de li-
cenças especiais não usufruídas, cujo direito se concretizou 
até 27/05/2020, independentemente de solicitação.

§ 2º O Departamento de Recursos Humanos poderá 
notificar o servidor com período de licença vencido para que 
indique a data de início do período de fruição num prazo de 
05 (cinco) dias, após o qual, não havendo manifestação, 
será delimitado de ofício.

Art. 7º A reposição parcial dos dias de trabalho dos 
servidores da Secretaria da Educação, em virtude da sus-
pensão das atividades escolares, dar-se-á nos dias de re-
cesso escolar previstos para o mês de julho de 2020, con-
forme calendário escolar aprovado.

Parágrafo único. A forma e o período de reposição 
dos demais dias de suspensão das atividades dos servi-
dores da Secretaria da Educação serão definidos em ato 
próprio pela titular da pasta, submetidos às orientações dos 
órgãos competentes quanto ao cumprimento da carga horá-
ria mínima estabelecida para o ano letivo.

Art. 8º Os servidores enquadrados nos termos do art. 
3º, após recebida a 2ª (segunda) dose da vacina, respeitado 
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o prazo indicado pelo laboratório para complemento final de 
imunização, deverão retornar aos ambientes de trabalho e 
às suas atividades laborais de rotina, em conformidade com 
as atribuições estabelecida para o seu cargo.

Art. 9º Os servidores que não retornarem ao trabalho 
após a receberem a segunda dose da imunização, deverão 
apresentar em 15 dias atestado médico que comprove a 
sua incapacidade laboral, a fim de que sejam adotadas as 
medidas necessárias para o seu encaminhamento e atendi-
mento junta a Previdência Social.

Art. 10. Todos os pedidos de afastamento do local de 
trabalho, trabalho remoto, alteração de atividade e demais 
situações relacionadas a medidas de prevenção contra a 
infecção pelo COVID-19, devem ser protocolizadas via pro-
tocolo do Município e direcionadas ao Departamento de Re-
cursos Humanos, para que sejam adotadas as providências 
necessárias junto à Secretaria de lotação do servidor.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 22 de 
abril de 2021.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

DECRETO Nº 031, DE 22 DE ABRIL DE 2021

Institui formulário de requisição e fixa limi-
tes máximos mensais de valores orçamen-
tários para remuneração de horas-extras no 
serviço público municipal de Ouro Verde do 
Oeste, para o ano de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE 
DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Muni-
cípio, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 
805, de 19 de outubro de 2018, que “Institui o sistema de 
compensação de horários e o Banco de Horas no âmbito do 
serviço público municipal e dá outras providências”,

D E C R E T A

Art. 1º Fica instituído o Formulário de Requisição de 
Horas Extras, constante do Anexo I deste Decreto, docu-
mento de formalização para requerimento de serviço ex-
traordinário a ser autorizado nos termos da Lei nº 100, de 
25 de novembro de 1993.

Art. 2º Ficam fixados os seguintes limites máximos 
mensais de valores orçamentários para remuneração de 
horas-extras no serviço público municipal de Ouro Verde do 
Oeste, para o ano de 2021: 

I – R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Secretaria de 
Saúde;

II – R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes;

III – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a Secretaria 
de Administração;

IV – R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Secretaria de 
Obras, Habitação e Urbanismo;

V – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a Secretaria 
Rodoviário Municipal.

Art. 3º Não será permitido o pagamento de horas 
extras para cobertura de serviços administrativos de 
rotina, que não caracterizem necessidade extraordinária 
de excepcional interesse público.

Art. 4º As horas extras requeridas mediante autoriza-
ção para compensação, deverão ser compensadas no pe-
ríodo máximo de 30 dias a contar da data da sua realização.

Art. 5º A autorização para realização de horas extras 
cabe ao Secretário da pasta, devendo ser encaminhada ao 
Departamento de Recursos Humanos para avaliação final.

Parágrafo único. O Departamento de Recursos Hu-
manos poderá indeferir e devolver à Secretaria responsável 
a requisição de horas extras preenchida de forma irregular 
ou entregue fora do prazo estabelecido.

Art. 6º As horas extras devem ser requisitadas com 
antecedência à execução do serviço, devendo o formulário 
ser enviado ao Departamento de Recursos Humanos antes 
da sua efetiva realização, salvo em situações emergenciais, 
justificadas pela Secretaria, quando poderá ser aceita até 
03 (três) dias úteis após a sua realização.

Art. 7º As horas extras realizadas somente serão 
computadas para compensação ou pagamento após o de-
ferimento integral do formulário de requisição, independen-
temente de o mesmo haver sido devolvido para correções, 
quando somente será aceito e computado após os ajustes 
necessários pela Secretaria.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 22 de 
abril de 2021.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR
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PORTARIA Nº 103, DE 23 DE ABRIL DE 2021

Concede diárias a Servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 
OESTE, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 825, de 
05 de setembro de 2019,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica concedida diária ao servidor RAFAEL 
DOS SANTOS FERREIRA, ocupante do cargo de Motoris-
ta, matrícula 19611.

Parágrafo único. A diária ora concedida tem como 
finalidade o transporte de paciente no dia 25/04/2021 para 
o HOSPITAL CAJURU, na cidade de Curitiba/PR, com re-
torno informado no dia 26/04/2021, sendo 1 (uma) diária, no 
valor total de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), referente 
a requisição nº 007/21 - SMS.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 23 de 
abril 2021.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

PORTARIA Nº 104, DE 23 DE ABRIL DE 2021

Concede gratificação à servidor municipal 
pelo exercício de atividades em local insa-
lubre.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 
OESTE, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 97, da Lei Municipal nº 100, de 25 
de novembro de 1993,

R E S O L V E:

Fica concedida, a servidora DEBORA MORO DE 
OLIVEIRA, ocupante do cargo efetivo de Zelador, matrícula 
nº 17511, gratificação de 20% (vinte por cento), pelo exercí-
cio de atividades em local insalubre.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 23 de 
abril de 2021. 

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

PORTARIA Nº 105, DE 23 DE ABRIL DE 2021

Concede gratificação à servidor municipal 
pelo exercício de atividades em local insa-
lubre.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 
OESTE, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 97, da Lei Municipal nº 100, de 25 
de novembro de 1993,

R E S O L V E:

Fica concedida, ao servidor JOSÉ CARLOS FABIA-
NI, ocupante do cargo efetivo de Vigia, matrícula nº 14271, 
gratificação de 20% (vinte por cento), pelo exercício de ati-
vidades em local insalubre.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 23 de 
abril de 2021. 

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

PORTARIA Nº 106, DE 23 DE ABRIL DE 2021

Concede gratificação à servidor municipal 
pelo exercício de atividades em local insa-
lubre.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 
OESTE, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 97, da Lei Municipal nº 100, de 25 
de novembro de 1993,

R E S O L V E:

Fica concedida, ao servidor ADEMIR ANTÔNIO SU-
TIL, ocupante do cargo efetivo de Motorista, matrícula nº 
19321, gratificação de 20% (vinte por cento), pelo exercício 
de atividades em local insalubre.
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REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 23 de 
abril de 2021. 

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

PORTARIA Nº 107, DE 23 DE ABRIL DE 2021

Nomeia para ocupar o cargo público de Di-
retor de Departamento.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 
OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições le-
gais e de conformidade com o que determina o art. 10 da 
Lei Municipal nº 716, de 15 de dezembro de 2015,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica nomeada a senhora ROSANE OLIVEI-
RA COSTA DE SOUZA, para ocupar o cargo público de 
provimento em comissão de Diretor do Departamento de 
Recursos Humanos e Serviços Gerais.

Art. 2º Fica concedida a servidora acima nomeada, 
Função de Confiança (FC) nos termos do artigo 11 da Lei nº 
716, de 15 de dezembro de 2015, pelo exercício do cargo 
em regime de tempo integral, no valor de 30% (trinta por 

cento), sobre o vencimento básico do cargo efetivo.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 23 de 
abril de 2021. 

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

HOMOLOGO, nos termos da legislação em vigor, o 
Procedimento Licitatório acima descrito, contratação de 
empresa para prestação de serviços de limpeza no prédio da 
Câmara de Vereadores, exceto fornecimento de materiais, 
pelo prazo de 12 (doze) meses. Contratada: J FERREIRA 
MACHADO CONSTRUTORA – ME, com valor global de R$ 
17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais).

Ouro Verde do Oeste – PR, 22 de abril de 2021.

Osvalderi José Fernandes
Presidente Câmara de Vereadores

Lucian Aluísio Dierings Marlon Júnior Montanha
Prefeito Municipal Secretário de Administração

E-mail: documentacao@ouroverdedooeste.pr.gov.br
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