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D E C R E TO S 

D E C R E T O    N º    1 7 . 2 9 8, de 08/05/2020 
 

Dispõe sobre a continuidade dos 
procedimentos de sindicância e dos 
processos disciplinares da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo 
Municipal. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 

de suas atribuições legais, tendo em vista o inciso III do art. 1º Decreto n. 17.144/2020, 
considerando o contido no protocolo SEI18893/2020, 

 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 

Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

 
CONSIDERANDO a Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus 
(COVID-19); 

 
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo do Estado do Paraná n. 4, de 8 de 

abril de 2020, que reconheceu exclusivamente para os fins do caput e incisos I e II do 
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência de estado de 
calamidade pública no Município de Ponta Grossa, com efeitos até 31 de dezembro de 
2020; 

 
CONSIDERANDO que é imperioso andamento dos procedimentos de 

sindicância e dos processos administrativos disciplinares para apuração de 
responsabilidade funcional dos empregados públicos municipais, os quais estiveram 
suspensos durante a pandemia de COVID-19, mas cujo retorno do funcionamento é 
indispensável para a Legalidade e a Moralidade administrativa, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1°.  DETERMINO às Comissões de Sindicância e de Processo Administrativo 

Disciplinar da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal 
que RETOMEM o ANDAMENTO dos respectivos processos, visando ao 
cumprimento de suas funções institucionais, com a apuração de 
responsabilidades.  

 
Parágrafo único. Durante o período de pandemia e até que sobrevenha eventual ordem 

em contrário, serão realizados todos os atos processuais, inclusive tomada 
de depoimentos e oitiva de testemunhas. 

 
Art. 2º. As audiências serão realizadas observando as recomendações de 

prevenção à COVID-19, com o uso de máscaras pelos presentes, sendo 
facultativo o sistema telepresencial, com gravação integral do ato e inclusão 
nos autos, observadas as condições técnicas, a critério do Presidente. 

 
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de maio de 2020. 
 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 

Procurador Geral do Município 
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D E C R E T O    N°°    1 7. 2 9 9,  de  08/05/2020 
 

Restaura os efeitos dos Decretos que tratam do 
enfrentamento da pandemia de COVID-19 pelo 
prazo de 7 dias a contar de 11 de maio de 2020. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais, considerando o contido no protocolo SEI18893/2020, 
 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, 

que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

 
CONSIDERANDO a Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus 
(COVID-19); 

 
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo do Estado do Paraná n. 4, de 8 

de abril de 2020, que reconheceu exclusivamente para os fins do caput e incisos I e 
II do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência de 
estado de calamidade pública no Município de Ponta Grossa, com efeitos até 31 de 
dezembro de 2020; 

 
CONSIDERANDO que o Município de Ponta Grossa se encontra em 

Situação de Emergência em Saúde, reconhecida pelo do Decreto n. 17.100/2020; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1°.  Ficam prorrogados os efeitos dos Decretos que tratam das medidas 
excepcionais de enfrentamento e prevenção à pandemia de COVID-19 
pelo prazo de 7 dias a contar de 11 de maio de 2020. 

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de maio de 2020. 
   

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

    
 JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 

Procurador Geral do Município 
 
 
 


