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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 055, DE 06 DE JULHO DE 2021

Regulamenta o Órgão Oficial Eletrônico do Município de Ouro Verde do Oeste, instituído pela Lei Mu-
nicipal nº 862, de 20 de janeiro de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
conforme prevê o art. 148 da Lei Orgânica Municipal e considerando a Lei Municipal nº 862, de 20 de janeiro de 2021,

D E C R E T A

Art. 1º A regulamentação da Lei nº 862, de 20 de janeiro de 2021, obedecerá ao disposto neste Decreto.

SEÇÃO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Este Decreto normatiza a publicação de atos no Órgão Oficial Eletrônico do Município de Ouro Verde do 
Oeste, com a denominação de Diário Oficial Eletrônico do Município (DIOEM), que será veiculado gratuita e eletronica-
mente no endereço eletrônico www.ouroverdedooeste.pr.gov.br, na rede mundial de computadores, como meio de impren-
sa oficial para a publicação dos atos dos Poderes Executivo e Legislativo, dos atos dos conselhos, consórcios públicos e 
órgãos da administração indireta do Município.

§ 1º As publicações atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

§ 2º Após a disponibilização e publicação do DIOEM, este não poderá sofrer qualquer tipo de modificação ou supres-
são, devendo as eventuais retificações serem feitas em publicação posterior.

§ 3º A Secretaria Municipal de Administração será responsável pela assinatura digital das edições do DIOEM.

Art. 3º Em caso de indisponibilidade, por motivos técnicos, os prazos de publicação dos atos administrativos ficarão 
automaticamente prorrogados para o 1º (primeiro) dia útil subsequente à regularização.

§ 1º Na hipótese referida no caput desse artigo, o órgão responsável deverá publicar um comunicado informando a 
indisponibilidade no sítio oficial da Prefeitura na rede mundial de computadores.

§ 2º Excepcionalmente e quando necessário, em decorrência de urgência ou de inviabilidade técnica ou operacional, 
as publicações serão realizadas no formato impresso em jornais de circulação local ou regional, considerando como data 
de publicação àquela em que fora publicada.

Art. 4º O DIOEM será editado diariamente, a depender da necessidade de publicação, sendo as edições numeradas 
em algarismos arábicos, com páginas numeradas sequencialmente e devidamente datadas.

§ 1º Poderá, quando o caso e conveniente à Administração, ser editada edição extra do Diário Oficial Eletrônico no mesmo dia.
§ 2º As edições do Diário Oficial conterão o mínimo de uma página, sem limites para número final de páginas.

SEÇÃO II DAS PUBLICAÇÕES

Art. 5º Considera-se como data de publicação o dia da edição do Diário Oficial Eletrônico do Município de Ouro Verde do 
Oeste (DIOEM) em que o ato foi veiculado, sendo considerado o dia útil seguinte para início de contagem de eventuais prazos.

Art. 6º Serão, obrigatoriamente, publicados na íntegra:
I - as Leis e demais atos resultantes da Câmara Municipal de Vereadores que dizem respeito ao Poder Executivo;
II - os Decretos e demais atos normativos baixados pelo Prefeito;
III - os atos dos secretários municipais para execução de normas.

Art. 7º Não requerem publicação na íntegra:
I - atas e decisões desde que exigidas em lei específica;
II - editais de licitação, avisos e comunicados;
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III - contratos, convênios, aditivos e distratos;
IV - outros atos oficiais não elencados no art. 6º.
Parágrafo único. Os atos oficiais elencados neste artigo poderão ser publicados em resumo restringindo-se o ex-

trato aos elementos necessários à sua identificação e aos exigidos em lei, permitindo-se a consulta na íntegra através do 
sítio www.ouroverdedooeste.pr.gov.br.

Art. 8º Poderão ser publicados no DIOEM os atos de publicação legal facultativa.
Parágrafo único. Atendidos os critérios do § 1º do art. 37 da Constituição Federal, poderão ser publicados todos os 

demais atos, programas, obras, serviços, campanhas e informações dos órgãos da administração que, por oportunidade 
e conveniência, requeiram a publicação.

Art. 9º Os conteúdos flagrantemente inadequados, tanto no teor quanto na forma, serão cancelados pelos operado-
res do sistema de inserção e somente serão publicados após a devida adequação.

Art. 10. Fica vedada a publicação no Diário Oficial Eletrônico de:
I - atos que caracterizam mera reprodução de norma já publicada por órgão oficial;
II - atos de concessão de medalhas, condecorações, comendas ou homenagens, salvo se efetuada por intermédio 

de Lei ou de Decreto;
III - desenhos e figuras de tipos diversos, tais como, logotipos e logomarcas, brasões ou emblemas de administra-

ções ou que representem promoção pessoal ou político partidária; e,
IV - reprodução de discursos.
Parágrafo único. Podem ser reproduzidos os documentos, formulários e requerimentos expedidos em caráter nor-

mativo e de interesse geral.

Art. 11. As retificações e as republicações dos atos publicados no DIOEM deverão ser publicadas na mesma forma 
e com referência expressa ao ato retificado ou republicado.

Parágrafo único. Ressalvada a publicação de retificação e as republicações, não serão admitidas alterações dos 
atos publicados.

SEÇÃO III DA DIVISÃO DO DIÁRIO

Art. 12. O Diário Oficial Eletrônico do Município de Ouro Verde do Oeste (DIOEM) será dividido em número de se-
ções necessárias e específicas para atos oficiais do Poder Executivo, do Poder Legislativo, dos entes da Administração 
Indireta e dos conselhos e publicidade de caráter informativo ou educativo, obedecendo a essa ordem, quando ocorrer.

Art. 13. O DIOEM será publicado em quatro seções, sendo elas: “Atos do Poder Executivo”, “Atos do Poder Legis-
lativo”, “Atos da Administração Indireta” e “Conselhos e Outros”.

§ 1º São publicados na seção “Atos do Poder Executivo”:
I - Emendas à Lei Orgânica do Município, códigos, leis complementares, leis ordinárias, decretos, portarias, resolu-

ções e demais atos normativos municipais expedidos pelo Poder Executivo, exceto os atos de aplicação exclusivamente 
interna que não afetem interesses de terceiros;

II - Atos relativos a pessoal do quadro de servidores públicos da administração direta, cuja publicação decorre de 
disposição legal;

III - Extratos de instrumentos contratuais e congêneres, convênios, dispensas e inexigibilidades de licitação, atas de 
registro de preços, distratos e rescisões, editais de citação, intimação e notificação, atos relativos a concursos públicos, 
avisos de licitação, dispensa e inexigibilidade, anulação ou revogação de atos, julgamentos, entre outros atos da Adminis-
tração cuja publicidade seja exigida por determinação legal ou normativa;

IV - Extratos de atas e decisões dos órgãos do Poder Executivo, deliberações e acórdãos, avisos e comunicados, 
acordos e ajustes.

§ 2º São publicados na seção “Atos do Poder Legislativo”:
I - Decretos legislativos, resoluções, requerimentos, indicações e demais atos do processo legislativo;
II - Atos relativos a pessoal do Poder Legislativo;
III - Atos da Mesa Diretora e da Presidência;
IV - Extratos de instrumentos contratuais e congêneres, convênios, dispensas e inexigibilidades de licitação, atas de 

registro de preços, distratos e rescisões, editais de citação, intimação e notificação, atos relativos a concursos públicos, 
avisos de licitação, dispensa e inexigibilidade, anulação ou revogação de atos, julgamentos, entre outros atos do Legisla-
tivo cuja publicidade seja exigida por determinação legal ou normativa;

V - Extratos de atas e decisões do Poder Legislativo, deliberações e acórdãos, avisos e comunicados, acordos e ajustes.
§ 3º São publicados na seção “Atos da Administração Indireta” os atos de autarquias, fundações públicas, empresas 

públicas e sociedades de economia mista, cuja publicação decorra de disposição legal.
§ 4º São publicados na seção “Conselhos e Outros”:
I - Atos de nomeação, destituição e substituição de membros e convocações de reuniões ordinárias e extraordinárias;
II - Extratos de atas e decisões dos Conselhos Municipais, deliberações e acórdãos, avisos e comunicados, acordos e ajustes;



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
DE OURO VERDE DO OESTE

LEI Nº 862, DE 20 DE JANEIRO DE 2021

Ano I Edição nº 70Ouro Verde do Oeste, 07 de Julho de 2021

A Prefeitura Municipal de Ouro Verde do Oeste dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site

www.ouroverdedooeste.pr.gov.br

Página 4

III - Prestações de contas;
IV - outros, os quais a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas são de caráter educativo, 

informativo ou de orientação social.

SEÇÃO IV DO PROCEDIMENTO

Art. 14. Os documentos encaminhados à Secretaria Municipal de Administração serão somente no formato digital, 
devendo os originais permanecerem em arquivo no órgão de origem pelo tempo que a lei dispuser.

§ 1º Em caso de falhas temporárias no sistema de correio eletrônico ou no acesso à rede mundial de computadores, 
poderão os materiais digitalizados serem entregues à Secretaria Municipal de Administração, em meio físico compatível, como 
pen-drives, CD’s ou DVD’s de dados, ou formas assemelhadas, em formato previamente estabelecido pela referida Secretaria.

§ 2º Os arquivos digitais deverão ser enviados para o e-mail documentacao@ouroverdedooeste.pr.gov.br, com As-
sunto “ATO(S) PARA PUBLICAÇÃO NA PRÓXIMA EDIÇÃO” até às 17 horas do dia anterior da publicação.

I - os arquivos deverão ser acompanhados por mensagem de encaminhamento, no corpo do e-mail ou, em situações 
excepcionais, em formulário interno de encaminhamento em meio físico, contendo:

a) relação clara dos arquivos incluídos, com o nome do arquivo e o conteúdo;
b) identificação do emissor, com telefone, para eventual consulta;
c) informação se existem anexos, com nome e indicação de sequência; e,
d) total de documentos anexados.
II - a Secretaria de Administração deverá enviar a cada emissor, um protocolo de recebimento “em boa ordem” dos 

arquivos recebidos, após análise de verificação da relação dos arquivos recebidos e a transmissão tenha mantido sua 
aparente integridade.

§ 3º Os atos remetidos após o prazo previsto no parágrafo anterior serão automaticamente inseridos na edição subsequente.
§ 4º As remessas urgentes ou cujos prazos de publicação deva ser obedecido por força de lei, poderão ser enviadas 

para veiculação em edição extra, pelos servidores autorizados.

Art. 15. As remessas poderão ter sua veiculação excluída do dia pela Secretaria desde que:
I - o emissor solicite imediatamente por e-mail ou por ofício a exclusão do ato antes das 09 horas do dia da publicação;
II - entre às 13 horas e às 16 horas, para as remessas a serem veiculadas em edição extra.
§ 1º Nos casos em que houver erro, omissão ou outra eventualidade que implique diretamente na veracidade e efi-

cácia do ato, caberá ao emissor enviar as remessas corrigidas e/ou solicitar a exclusão imediata das remessas antes da 
publicação das mesmas no DIOEM.

§ 2º Verificado o erro em matéria publicada, deve-se aplicar o disposto no Art. 11 deste Decreto.

SEÇÃO V DA FORMATAÇÃO

Art. 16.  Os arquivos enviados à publicação devem ser:
I - nomeados com a data invertida (ano-mês-dia), seguida da origem, do teor resumido e da numeração de anexos, 

sem cedilhas, espaço ou acentuação;
II - os de texto, em formato Word (.docx) ou equivalente;
III - os de planilhas, em formato Excel (.xlsx) ou equivalente;
IV - com fonte padrão arial tamanho 10;
V - as tabelas, expurgadas de páginas e elementos não publicáveis;
VI - os de imagens, em formato .jpg, com resolução de 150 pontos por polegada, sem compressão.

SEÇÃO VI DAS RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Art. 17.  Sem prejuízos das atribuições previstas na legislação municipal, a coordenação da publicação no Diário 
Oficial Eletrônico do Município de Ouro Verde do Oeste (DIOEM), é de competência da Secretaria Municipal de Adminis-
tração, lhe competindo:

I - acompanhar as remessas e orientar quanto aos atos necessários para elaboração do DIOEM;
II - efetuar a análise da periodicidade e regularidade da veiculação eletrônica;
III - manter atualizado o cadastro dos servidores responsáveis por enviar as remessas a serem publicadas;
IV - cadastrar os servidores que poderão enviar remessas urgentes, para veiculação em edições extras;
V - guardar e conservar cópias das edições do DIOEM;
VI - assinar as edições do DIOEM, por meio de certificado digital, na forma estabelecida no § 1º do art. 2º deste Decreto.

Art. 18. Os servidores designados pelo Chefe do Executivo como operadores do sistema de publicações, realizarão 
as publicações com base nos seguintes critérios:

I - fidelidade às informações e documentos originais, inclusive no que concerne à ortografia oficial e às expressões 
de pesos e medidas;

II - não publicação de atos encaminhados em desconformidade com os padrões definidos;
III - retificação sumária e indicativa, limitando-se à reprodução dos dispositivos ou tópicos estritamente necessários 

à correção dos erros ou omissões, podendo editar as edições em sessões;
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IV - zelo pela organização dos arquivos de edições disponibilizados para pesquisa;
V - exercício de outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas ou determinadas.
Parágrafo único. Na ocorrência de dúvida quanto à licitude ou autenticidade, a publicação do ato ou documento 

dependerá da confirmação da autoridade signatária ou remetente.

Art. 19. Caberá a cada entidade do Município, em conformidade com suas atribuições, a remessa das matérias para 
veiculação no DIOEM, responsabilizando-se pelo seu conteúdo.

§ 1º A autoridade máxima de cada entidade deverá designar os servidores responsáveis pelo envio das remessas, 
informando ao setor responsável.

§ 2º Aos responsáveis pelo envio das remessas, que poderá dar-se por meio eletrônico, competirá:
I - enviar as remessas a serem publicadas;
II - excluir as remessas.
§ 3º É de inteira responsabilidade do emissor, zelar pela guarda dos documentos primários e originais, além de ob-

servar o conteúdo das remessas. Incumbe ao emissor o envio das remessas à Secretaria de Administração com todos os 
elementos devidamente corretos e dentro dos prazos estabelecidos.

SEÇÃO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Nos casos que a legislação específica exigir a publicação no Diário Oficial da União ou no Diário Oficial do 
Estado ou em jornais de circulação no Município, tais atos também deverão ser publicados simultaneamente no Diário 
Oficial Eletrônico do Município de Ouro Verde do Oeste (DIOEM).

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 06 de julho de 2021.

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

ERRATA E REPUBLICAÇÃO DO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021

No Edital de Convocação nº 003/2021 do PSS nº 01/2021 publicado na edição nº 66, de 02 de julho de 2021, do 
Diário Oficial Eletrônico do Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná,

Onde se lê:
“... no período de 23 a 29 de junho de 2021...”
Leia-se:
“... no período de 05 a 09 de julho de 2021...”

MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 06 de julho de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, 
nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, e em conformidade com o que estabelece a Lei nº 100, de 
25 de novembro de 1993, lei do Regime Jurídico de Servidores Públicos Municipais de Ouro Verde do Oeste, RESOLVE:

CONVOCAR as pessoas relacionadas no ANEXO I deste Edital, aprovadas no Processo Seletivo Simplificado nº 
01/2021, de acordo com o Edital nº 01.08/2021, que homologa o seu resultado final, para comparecer ao Departamento 
de Recursos Humanos do Município, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Ouro Verde do Oeste, na Rua Curitiba 
nº 657, Centro, no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às17h00min, em dias úteis, no período de 05 a 09 
de julho de 2021, para:

1) Apresentação da documentação descrita no ANEXO II deste Edital, cientes de que a não apresentação dos do-
cumentos necessários dentro do prazo estipulado resultará na perda da vaga. 

2) Agendamento de exame pré-admissional. 

Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, em 01 de julho de 2021.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR
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ANEXO I RELAÇÃO DE CONVOCADOS
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL – T20 - PSS

Nome do candidato Classificação Pontuação

Omar Hamud 4° 0

CARGO: ENFERMEIRO - PSS

Nome do candidato Classificação Pontuação

Adriana Aparecida Matias 4° 34

ANEXO II RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS E ORIGINAIS)
- Carteira de trabalho;
- 02 fotos 3x4;
- Identidade;
- CPF;
- Certidão nascimento ou casamento;
- Certidão de filhos menores (até 14 anos);
- Titulo eleitor;
- Certidão de reservista (para sexo masculino);
- Carteira motorista;
- Comprovantes da escolaridade exigida para o cargo (diploma, histórico);
- Comprovante de residência;
- Declaração de acumulo de cargo público (fornecido na prefeitura);
-Carteira de Vacinação.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
PORTARIA Nº 012, de 06 de julho de 2021.

Concede Promoção ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
O Presidente da Câmara Municipal de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e 

de conformidade a Lei Municipal nº 716 de 15 de dezembro de 2015, resolve:
CONCEDER
Art. 1º - Fica concedido a partir de 1º de julho de 2021, nos termos do inciso I do artigo 15, da Lei nº 716, de 15 de 

dezembro de 2015. Avanço Vertical à servidora DILMARA ROSA JUCOSKI, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, 
passando-se do nível 07 para nível 08 da tabela do Anexo III – ESTRUTURA DE CARGOS, TABELA SALARIAL C -II – 
CÂMARA MUNICIPAL.

Art. 2º - O enquadramento de que trata o artigo anterior foi motivada pela aprovação da Lei Municipal nº 716/2015 e, 
que cria e normatiza o Plano de Cargo, Carreira e Salários dos Servidores Públicos do Município de Ouro Verde do Oeste, 
Estado do Paraná.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2021.

REGISTRE–SE E PULIQUE-SE.
Câmara Municipal, 06 de julho de 2021.

Osvalderi Jose Fernandes
Presidente

PORTARIA Nº 013, de 06 de julho de 2021.
Concede Promoção ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo.

O Presidente da Câmara Municipal de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e 
de conformidade a Lei Municipal nº 716 de 15 de dezembro de 2015, resolve:

CONCEDER
Art. 1º - Fica concedido a partir de 1º de julho de 2021, nos termos do inciso I do artigo 15, da Lei nº 716, de 15 de 

dezembro de 2015.  Avanço Vertical ao servidor JOSÉ CARLOS NEGRINI, ocupante do cargo de contador, passando-
se do nível 10 para nível 11 da tabela do Anexo III – ESTRUTURA DE CARGOS, TABELA SALARIAL B - II – CÂMARA 
MUNICIPAL.

Art. 2º - O enquadramento de que trata o artigo anterior foi motivada pela aprovação da Lei Municipal nº 716/2015 e, 
que cria e normatiza o Plano de Cargo, Carreira e Salários dos Servidores Públicos do Município de Ouro Verde do Oeste, 
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Estado do Paraná.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2021.

REGISTRE–SE E PULIQUE-SE.
Câmara Municipal, 06 de julho de 2021.

Osvalderi Jose Fernandes
Presidente

PORTARIA Nº 014, de 06 de julho de 2021.
Concede Promoção ao Servidor ocupante de cargo de provimento efetivo.

O Presidente da Câmara Municipal de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e 
de conformidade a Lei Municipal nº 716 de 15 de dezembro de 2015, resolve:

CONCEDER
Art. 1º - Fica concedido a partir de 1º de julho de 2021, nos termos do inciso I do artigo 15, da Lei nº 716, de 15 

de dezembro de 2015. Avanço Vertical ao servidor HENDRICK RENATO GARANHANI GIMENEZ, ocupante do cargo de 
Assessor Jurídico, passando-se do nível 04 para nível 05 da tabela do Anexo III – ESTRUTURA DE CARGOS, TABELA 
SALARIAL A - II – CÂMARA MUNICIPAL.

Art. 2º - O enquadramento de que trata o artigo anterior foi motivado pela aprovação da Lei Municipal nº 716/2015 e, 
que cria e normatiza o Plano de Cargo, Carreira e salários dos servidores públicos do Município de Ouro Verde do Oeste, 
Estado do Paraná.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2021.

REGISTRE–SE E PULIQUE-SE.
Câmara Municipal, 06 de julho de 2021.

Osvalderi Jose Fernandes
Presidente

Lucian Aluísio Dierings Marlon Júnior Montanha
Prefeito Municipal Secretário de Administração

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

Certificação Digital ICP-BRASIL
A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e procedimentos que visam garantir a validade de um Certificação Digital, a ICP-BRASIL é a infraestrutura 
Legal Brasileira para Certificação Digital, de acordo com a Medida Provisória 2200 que estabelece e normatiza estas condições. Sendo assim, são considerados 
legalmente validos, no âmbito nacional, apenas os certificados emitidos por autoridades credenciadas junto à ICP-BRASIL. Com o uso de Certificados Digitais 
é possível anexar assinaturas digitais em arquivos digitais e assim atribuir-lhe o status de documento válido e original também de acordo com a Lei 11.419.
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