25/03/2020

Prefeitura Municipal de Paranavaí

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº 21.097/2020

Dispõe sobre a convocação de profissionais e
estudantes da área de saúde para atuarem como
agentes
honoríficos,
voluntariamente
e
transitoriamente, no enfrentamento ao novo
coronavírus (Covid-19) em Paranavaí.
Considerando o Decreto Municipal nº 21.092/2020, que dispõe
sobre a adoção, no âmbito do Município de Paranavaí, de
medidas temporárias e emergenciais de prevenção do contágio
pelo Novo Coronavírus (SARS-Cov-2), causador da COVID19, bem como, recomendações no setor privado municipal e dá
outras providências;
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, na forma dos artigos 196 e
197 da Constituição da República;
Considerando as diretrizes de atendimento integral, universal
e igualitário no Sistema Único de Saúde (SUS), que
compreendem as ações de proteção e recuperação de saúde
individual e coletiva, conforme a Lei Orgânica Municipal de
Paranavaí e demais instrumentos normativos;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Internacional Organização Mundial de Saúde
(OMS) em 30 de janeiro de 2020;
Considerando as medidas de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional e Internacional, ou seja, as situações
dispostas
no
Regulamento
Sanitário
Internacional,
promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro
de 2020;
Considerando a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020,
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo ‘‘Novo
Coronavírus (SARS-Cov-2)’’, especialmente a obrigação de
articulação dos gestores do SUS como competência do Centro
de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV);
Considerando o estado de exceção em decorrência da
emergência de Saúde Pública decorrente do ‘‘Novo
Coronavírus (SARS-Cov-2)’’;
Considerando a confirmação pelo Município do primeiro caso
do novo Coronavírus (Covid-19) em Paranavaí, na data de 22
de março de 2020;
Considerando a relevante contribuição que os cidadãos,
movidos pelo bem comum, podem oferecer ao Estado, por meio
da prestação de serviços públicos específicos, em razão de
suas condições cívicas, de suas honorabilidades ou de suas
notórias capacidades profissionais,
CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES, Prefeito do
Município de Paranavaí, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1° Este decreto dispõe sobre convocação de profissionais
e/ou estudantes da área da saúde para atuarem como agentes
honoríficos, de forma voluntária e transitória no enfrentamento
ao novo coronavírus (Covid-19) neste Município.
Art. 2º Os agentes honoríficos atuarão como apoio às equipes
de triagem dos pacientes com suspeita do novo coronavírus
(Covid-19), na Campanha Nacional de Vacinação contra a
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Gripe e em outras atividades que possam tornar mais ágil o
atendimento na rede pública de saúde.
Art. 3º São requisitos para se inscrever como voluntário:
I – idade entre 18 e 59 anos;
II – ser profissional e/ou estudante da área da saúde;
III – se autodeclarar em boas condições de saúde;
IV – ter interesse e disponibilidade para ações junto aos
equipamentos de saúde desse Município.
Art. 4º Todas as atividades desenvolvidas serão de caráter
voluntário e transitório, sem recebimento de remuneração, bem
como da inexistência de vínculos empregatícios, não havendo
nenhuma obrigação de natureza trabalhista ou previdenciária
nestas atividades, desenvolvidas unicamente com objetivos
cívicos de participação cidadã.
Art. 5º A Secretaria Municipal de Administração disponibilizá
formulário eletrônico no site oficial do Município no endereço
www.paranavai.pr.gov.br para que os candidatos se inscrevam,
bem como fornecerá as orientações devidas.
Parágrafo Único: a seleção dos agentes honoríficos se dará de
acordo com a necessidade e disponibilidade física e estrutural
do Município de Paranavaí, enquanto perdurar o estado de
exceção, relacionado à pandemia do COVID-19.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições contrárias.
Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, aos 24 de
março de 2020.
CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito do Município de Paranavaí
Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:A7309928
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 25/03/2020. Edição 0001
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TERMO DE ADESÃO DE AGENTE HONORÍFICO N° 002/2020

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, por intermédio da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com
sede na Rua Getúlio Vargas, nº 900, Centro – Paranavaí – PR,
neste ato representado pelo Sr HUGO MORGADO BRAGA,
Secretário Municipal de Administração e do outro lado, a Srª.
GIOVANNA
JACOVOZZI
LAZARETTI,
CPF:
066.573.839-08, RG nº 10.397.840-8, expedido pelo órgão
SSP/PR, Nascimento: 25/03/1994, estado civil solteira, do
sexo: feminino, cursando o curso Medicina, pela instituição de
ensino UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU –
FURB, neste ato denominado AGENTE HONORÍFICO,
resolvem com fundamento no Decreto Municipal nº 21.097, de
24 de março de 2020, celebrar o TERMO DE ADESÃO DE
AGENTE HONORIFICO, mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O AGENTE HONORÍFICO atuará de forma voluntária e
transitória no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19)
neste Município, e de acordo com as normas institucionais
pertinentes, no período de 10/06/2020 a 10/07/2020, passível
de prorrogação, no horário das 08:00h às 12:00h e das 13:30h
às 17:00h, com periodicidade diária, de segunda a sexta-feira,
conforme ficha de inscrição preenchida pelo mesmo.
O vínculo do AGENTE HONORÍFICO poderá ser rescindido a
qualquer tempo, conforme decisão de qualquer uma das partes,
ou enquanto perdurar as medidas temporárias e emergenciais
de enfrentamento ao Covid-19.
O AGENTE HONORÍFICO atuará na Secretaria Municipal de
Saúde, podendo ser designado para qualquer das Unidades de
Saúde que sejam estratégicas ao enfrentamento ao COVID-19.
CLÁUSULA SEGUNDA
O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, funcional
ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e será
realizado de forma espontânea, não remunerada.
CLÁUSULA TERCEIRA
O exercício do trabalho voluntário não substituirá aqueles
próprios de qualquer categoria funcional, servidor ou
empregado público.
CLÁUSULA QUARTA
O voluntário não poderá interferir em condutas definidas pelas
equipes técnicas das unidades onde o mesmo prestara suas
atividades.
CLÁUSULA QUINTA
São direitos dos AGENTES HONORÍFICOS:
5.1 desenvolver os serviços que estejam de acordo com seus
conhecimentos, experiências e motivações e com os quais
tenha afinidade;
5.2 ter acesso a programas de capacitação e/ou
aperfeiçoamento inicial e/ou contínuo, bem como a orientações
adequadas, para a boa prestação de serviços;
5.3 participar das análises e estudos que disserem respeito à
prestação dos seus serviços, visando sempre seu
aperfeiçoamento;
5.4 encaminhar sugestões e/ou reclamações ao responsável,
com objetivo de melhorar os serviços prestados;
file:///C:/Users/usuario/Desktop/EXTRATO GIOVANA JACOVOZZI.html
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5.5 ser reconhecido pelos serviços prestados, inclusive com
emissão de certificados pela chefia da área em que atuou.
5.6 ter à sua disposição local adequado e seguro para a guarda
de seus objetos de uso pessoal.
CLÁUSULA SEXTA
São deveres do AGENTE HONORÍFICO, dentre outros:
6.1 manter comportamento compatível com sua atuação;
6.2 ser assíduo no desempenho de suas atividades;
6.3 identificar-se nas dependências do órgão/unidade no qual
exerce suas atividades ou fora dele quando a seu serviço;
6.4 tratar com urbanidade o corpo de servidores públicos
municipais do órgão no qual exerce suas atividades, bem como
os demais prestadores de serviços voluntários e o público em
geral;
6.5 exercer suas atribuições, conforme previsto no termo de
adesão, sempre sob a orientação e coordenação do responsável
designado pela direção do órgão/unidade ao qual se encontra
vinculado;
6.6 justificar ao gestor do corpo de voluntários as suas
ausências nos dias em que estiver escalado para a prestação de
serviço voluntário;
6.7 reparar danos que por sua culpa ou dolo vier a causar à
Administração Pública Municipal ou a terceiros na execução
dos serviços voluntários;
6.8 respeitar e cumprir as normas legais e regulamentares, bem
como observar as normas impostas pelo órgão no qual se
encontrar prestando serviços voluntários.
CLÁUSULA SÉTIMA
A prestação de serviços do AGENTE HONORÍFICO será em
consideração da necessidade e enquanto perdurar o estado de
exceção, relacionado à pandemia de COVID-19.
7.1 será desligado do exercício de suas funções, o AGENTE
HONORÍFICO que descumprir qualquer das cláusulas
previstas neste Termo.
CLÁUSULA OITAVA
O AGENTE HONORÍFICO responde civil e criminalmente
pelo exercício irregular de suas funções, inclusive quando o
dano decorrer da interrupção dos serviços voluntários a que se
dispôs, sem a prévia e expressa comunicação ao gestor do
corpo de voluntários do órgão/unidade a que pertence.
CLÁUSULA NONA
O prestador de serviços voluntários declara não possuir
antecedentes criminais, ficando ciente que a existência de
antecedentes criminais aqui não declarada, importará na
rescisão do presente Termo de Adesão de AGENTE
HONORÍFICO.
CLÁUSULA DÉCIMA
O AGENTE HONORÍFICO obriga-se a manter sigilo e
confidencialidade e comprometendo-se:
1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver
acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral,
presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;
E, assim, por estarem justas e acertadas, formalizam as partes o
presente TERMO DE ADESÃO DE AGENTE
HONORÍFICO, assinado em 2 (duas) vias de igual teor.
Paranavaí, 10 de junho de 2020.
HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração
GIOVANNA JACOVOZZI LAZARETI
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Agente Honorífico
TESTEMUNHAS:
Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:7474E8D5
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 12/06/2020. Edição 2029
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TERMO DE ADESÃO DE AGENTE HONORÍFICO N° 003/2020

Considerando o Decreto Municipal nº 21.092/2020, que dispõe
sobre a adoção, no âmbito do Município de Paranavaí, de
medidas temporárias e emergenciais de prevenção do contágio
pelo Novo Coronavírus (SARS-Cov-2), causador da COVID19, bem como, recomendações no setor privado municipal e dá
outras providências;
Considerando o Decreto Municipal nº 21.097/2020, que dispõe
sobre a convocação de profissionais e estudantes da área de
saúde
para
atuarem
como
agentes
honoríficos,
voluntariamente e transitoriamente, no enfrentamento ao novo
coronavírus (Covid-19) em Paranavaí,
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE
PARANAVAÍ,
por
intermédio
da
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com sede na Rua
Getúlio Vargas, nº 900, Centro – Paranavaí – PR, neste ato
representado por HUGO MORGADO BRAGA, Secretário
Municipal de Administração e do outro lado TATIANE
CRISTINA CUNHA, CPF sob nº 062.883.929-44, RG nº
10.125.017-2, expedido pelo órgão SSP/PR, Nascimento:
09/05/1987, matriculada no 6º ano do curso de Medicina, pela
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI, residente e
domiciliada na Avenida Martin Luther King, nº 2.676, neste ato
denominada AGENTE HONORÍFICO, resolvem com
fundamento no Decreto Municipal nº 21.097, de 24 de março
de 2020, celebrar o TERMO DE ADESÃO DE AGENTE
HONORIFICO, mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O AGENTE HONORÍFICO atuará de forma voluntária e
transitória no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19)
neste Município, e de acordo com as normas institucionais
pertinentes, no período de 08/09/2020 a 09/10/2020, passível
de prorrogação, no horário das 08:00h às 17:00h, com o
intervalo de almoço definido pela coordenação do equipamento
em que a voluntária estiver atuando e a mesma, conforme ficha
de inscrição preenchida pelo mesmo.
O vínculo do AGENTE HONORÍFICO poderá ser rescindido a
qualquer tempo, conforme decisão de qualquer uma das partes,
ou enquanto perdurar as medidas temporárias e emergenciais
de enfrentamento ao Covid-19.
O AGENTE HONORÍFICO atuará na Secretaria Municipal de
Saúde, podendo ser designado para qualquer das Unidades de
Saúde que sejam estratégicas ao enfrentamento ao COVID-19.
CLÁUSULA SEGUNDA
O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, funcional
ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e será
realizado de forma espontânea, não remunerada.
CLÁUSULA TERCEIRA
O exercício do trabalho voluntário não substituirá aqueles
próprios de qualquer categoria funcional, servidor ou
empregado público.
CLÁUSULA QUARTA
O voluntário não poderá interferir em condutas definidas pelas
equipes técnicas das unidades onde o mesmo prestara suas
atividades.
CLÁUSULA QUINTA
Í
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São direitos dos AGENTES HONORÍFICOS:
5.1 desenvolver os serviços que estejam de acordo com seus
conhecimentos, experiências e motivações e com os quais
tenha afinidade;
5.2 ter acesso a programas de capacitação e/ou
aperfeiçoamento inicial e/ou contínuo, bem como a orientações
adequadas, para a boa prestação de serviços;
5.3 participar das análises e estudos que disserem respeito à
prestação dos seus serviços, visando sempre seu
aperfeiçoamento;
5.4 encaminhar sugestões e/ou reclamações ao responsável,
com objetivo de melhorar os serviços prestados;
5.5 ser reconhecido pelos serviços prestados, inclusive com
emissão de certificados pela chefia da área em que atuou.
5.6 ter à sua disposição local adequado e seguro para a guarda
de seus objetos de uso pessoal.
CLÁUSULA SEXTA
São deveres do AGENTE HONORÍFICO, dentre outros:
6.1 manter comportamento compatível com sua atuação;
6.2 ser assíduo no desempenho de suas atividades;
6.3 identificar-se nas dependências do órgão/unidade no qual
exerce suas atividades ou fora dele quando a seu serviço;
6.4 tratar com urbanidade o corpo de servidores públicos
municipais do órgão no qual exerce suas atividades, bem como
os demais prestadores de serviços voluntários e o público em
geral;
6.5 exercer suas atribuições, conforme previsto no termo de
adesão, sempre sob a orientação e coordenação do responsável
designado pela direção do órgão/unidade ao qual se encontra
vinculado;
6.6 justificar ao gestor do corpo de voluntários as suas
ausências nos dias em que estiver escalado para a prestação de
serviço voluntário;
6.7 reparar danos que por sua culpa ou dolo vier a causar à
Administração Pública Municipal ou a terceiros na execução
dos serviços voluntários;
6.8 respeitar e cumprir as normas legais e regulamentares, bem
como observar as normas impostas pelo órgão no qual se
encontrar prestando serviços voluntários.
CLÁUSULA SÉTIMA
A prestação de serviços do AGENTE HONORÍFICO será em
consideração da necessidade e enquanto perdurar o estado de
exceção, relacionado à pandemia de COVID-19.
7.1 será desligado do exercício de suas funções, o AGENTE
HONORÍFICO que descumprir qualquer das cláusulas
previstas neste Termo.
CLÁUSULA OITAVA
O AGENTE HONORÍFICO responde civil e criminalmente
pelo exercício irregular de suas funções, inclusive quando o
dano decorrer da interrupção dos serviços voluntários a que se
dispôs, sem a prévia e expressa comunicação ao gestor do
corpo de voluntários do órgão/unidade a que pertence.
CLÁUSULA NONA
O prestador de serviços voluntários declara não possuir
antecedentes criminais, ficando ciente que a existência de
antecedentes criminais aqui não declarada, importará na
rescisão do presente Termo de Adesão de AGENTE
HONORÍFICO.
CLÁUSULA DÉCIMA
O AGENTE HONORÍFICO obriga-se a manter sigilo e
confidencialidade e comprometendo-se:
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1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver
acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral,
presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;
E, assim, por estarem justas e acertadas, formalizam as partes o
presente TERMO DE ADESÃO DE AGENTE
HONORÍFICO, assinado em 2 (duas) vias de igual teor.
Paranavaí, 28 de setembro de 2020.
HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração
TATIANE CRISTINA CUNHA
Agente Honorífico
TESTEMUNHAS:
Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:23A3187A
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 29/09/2020. Edição 2106
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/23A3187A/03AGdBq25eRj0HgMGr-eKhuSHuky7oVQqDNwqTmdRzvteUeUhGewb2frbxXDxeRAbWeB…

3/3

14/10/2020

Prefeitura Municipal de Paranavaí

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TERMO DE ADESÃO DE AGENTE HONORÍFICO N° 004/2020

Considerando o Decreto Municipal nº 21.092/2020, que dispõe
sobre a adoção, no âmbito do Município de Paranavaí, de
medidas temporárias e emergenciais de prevenção do contágio
pelo Novo Coronavírus (SARS-Cov-2), causador da COVID19, bem como, recomendações no setor privado municipal e dá
outras providências;
Considerando o Decreto Municipal nº 21.097/2020, que dispõe
sobre a convocação de profissionais e estudantes da área de
saúde
para
atuarem
como
agentes
honoríficos,
voluntariamente e transitoriamente, no enfrentamento ao novo
coronavírus (Covid-19) em Paranavaí;
Considerando o Memorando nº 148, da Estratégia Saúde da
Família, da Secretaria Municipal de Saúde,
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE
PARANAVAÍ,
por
intermédio
da
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com sede na Rua
Getúlio Vargas, nº 900, Centro – Paranavaí – PR, neste ato
representado pelo Sr HUGO MORGADO BRAGA,
Secretário Municipal de Administração e do outro lado, a Srª.
GIOVANNA
JACOVOZZI
LAZARETTI,
CPF:
066.573.839-08, RG nº 10.397.840-8, expedido pelo órgão
SSP/PR, Nascimento: 25/03/1994, estado civil solteira, do
sexo: feminino, cursando o curso Medicina, pela instituição de
ensino UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU –
FURB, neste ato denominado AGENTE HONORÍFICO,
resolvem com fundamento no Decreto Municipal nº 21.097, de
24 de março de 2020, celebrar o TERMO DE ADESÃO DE
AGENTE HONORIFICO, mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O AGENTE HONORÍFICO atuará de forma voluntária e
transitória no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19)
neste Município, e de acordo com as normas institucionais
pertinentes, no período de 05/10/2020 a 13/11/2020, passível
de prorrogação, no horário das 08:00h às 12:00h e das 13:30h
às 17:00h, com periodicidade diária, de segunda a sexta-feira,
conforme ficha de inscrição preenchida pelo mesmo.
O vínculo do AGENTE HONORÍFICO poderá ser rescindido a
qualquer tempo, conforme decisão de qualquer uma das partes,
ou enquanto perdurar as medidas temporárias e emergenciais
de enfrentamento ao Covid-19.
O AGENTE HONORÍFICO atuará na Secretaria Municipal de
Saúde, podendo ser designado para qualquer das Unidades de
Saúde que sejam estratégicas ao enfrentamento ao COVID-19.
CLÁUSULA SEGUNDA
O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, funcional
ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e será
realizado de forma espontânea, não remunerada.
CLÁUSULA TERCEIRA
O exercício do trabalho voluntário não substituirá aqueles
próprios de qualquer categoria funcional, servidor ou
empregado público.
CLÁUSULA QUARTA
O voluntário não poderá interferir em condutas definidas pelas
equipes técnicas das unidades onde o mesmo prestara suas
atividades.
Á
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CLÁUSULA QUINTA
São direitos dos AGENTES HONORÍFICOS:
5.1 desenvolver os serviços que estejam de acordo com seus
conhecimentos, experiências e motivações e com os quais
tenha afinidade;
5.2 ter acesso a programas de capacitação e/ou
aperfeiçoamento inicial e/ou contínuo, bem como a orientações
adequadas, para a boa prestação de serviços;
5.3 participar das análises e estudos que disserem respeito à
prestação dos seus serviços, visando sempre seu
aperfeiçoamento;
5.4 encaminhar sugestões e/ou reclamações ao responsável,
com objetivo de melhorar os serviços prestados;
5.5 ser reconhecido pelos serviços prestados, inclusive com
emissão de certificados pela chefia da área em que atuou.
5.6 ter à sua disposição local adequado e seguro para a guarda
de seus objetos de uso pessoal.
CLÁUSULA SEXTA
São deveres do AGENTE HONORÍFICO, dentre outros:
6.1 manter comportamento compatível com sua atuação;
6.2 ser assíduo no desempenho de suas atividades;
6.3 identificar-se nas dependências do órgão/unidade no qual
exerce suas atividades ou fora dele quando a seu serviço;
6.4 tratar com urbanidade o corpo de servidores públicos
municipais do órgão no qual exerce suas atividades, bem como
os demais prestadores de serviços voluntários e o público em
geral;
6.5 exercer suas atribuições, conforme previsto no termo de
adesão, sempre sob a orientação e coordenação do responsável
designado pela direção do órgão/unidade ao qual se encontra
vinculado;
6.6 justificar ao gestor do corpo de voluntários as suas
ausências nos dias em que estiver escalado para a prestação de
serviço voluntário;
6.7 reparar danos que por sua culpa ou dolo vier a causar à
Administração Pública Municipal ou a terceiros na execução
dos serviços voluntários;
6.8 respeitar e cumprir as normas legais e regulamentares, bem
como observar as normas impostas pelo órgão no qual se
encontrar prestando serviços voluntários.
CLÁUSULA SÉTIMA
A prestação de serviços do AGENTE HONORÍFICO será em
consideração da necessidade e enquanto perdurar o estado de
exceção, relacionado à pandemia de COVID-19.
7.1 será desligado do exercício de suas funções, o AGENTE
HONORÍFICO que descumprir qualquer das cláusulas
previstas neste Termo.
CLÁUSULA OITAVA
O AGENTE HONORÍFICO responde civil e criminalmente
pelo exercício irregular de suas funções, inclusive quando o
dano decorrer da interrupção dos serviços voluntários a que se
dispôs, sem a prévia e expressa comunicação ao gestor do
corpo de voluntários do órgão/unidade a que pertence.
CLÁUSULA NONA
O prestador de serviços voluntários declara não possuir
antecedentes criminais, ficando ciente que a existência de
antecedentes criminais aqui não declarada, importará na
rescisão do presente Termo de Adesão de AGENTE
HONORÍFICO.
CLÁUSULA DÉCIMA
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O AGENTE HONORÍFICO obriga-se a manter sigilo e
confidencialidade e comprometendo-se:
1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver
acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral,
presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;
E, assim, por estarem justas e acertadas, formalizam as partes o
presente TERMO DE ADESÃO DE AGENTE
HONORÍFICO, assinado em 2 (duas) vias de igual teor.
Paranavaí, 05 de outubro de 2020.
HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração
GIOVANNA JACOVOZZI LAZARETI
Agente HonoRífico
TESTEMUNHAS:
Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:CB03B9C5
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 06/10/2020. Edição 2111
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TERMO DE ADESÃO DE AGENTE HONORÍFICO N° 005/2020

Considerando o Decreto Municipal nº 21.092/2020, que dispõe
sobre a adoção, no âmbito do Município de Paranavaí, de
medidas temporárias e emergenciais de prevenção do contágio
pelo Novo Coronavírus (SARS-Cov-2), causador da COVID19, bem como, recomendações no setor privado municipal e dá
outras providências;
Considerando o Decreto Municipal nº 21.097/2020, que dispõe
sobre a convocação de profissionais e estudantes da área de
saúde
para
atuarem
como
agentes
honoríficos,
voluntariamente e transitoriamente, no enfrentamento ao novo
coronavírus (Covid-19) em Paranavaí;
Considerando o Memorando nº 11, da Estratégia Saúde da
Família, da Secretaria Municipal de Saúde,
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE
PARANAVAÍ,
por
intermédio
da
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com sede na Rua
Getúlio Vargas, nº 900, Centro – Paranavaí – PR, neste ato
representado pelo Sr HUGO MORGADO BRAGA,
Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto
Municipal nº 17.427/2017 e do outro lado, o Sr. MARCO
ANTONIO SOARES PEREIRA JUNIOR, com CPF sob nº
034.040.509-08, RG nº 6.402.689-5, expedido pelo órgão
SSP/PR, nascido na data de 23/06/1981, cursando o curso
Medicina, pela instituição de ensino UNIVERSIDAD
SUDAMERICANA, neste ato denominado AGENTE
HONORÍFICO, resolvem com fundamento no Decreto
Municipal nº 21.097, de 24 de março de 2020, celebrar o
TERMO DE ADESÃO DE AGENTE HONORIFICO,
mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O AGENTE HONORÍFICO atuará de forma voluntária e
transitória no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19)
neste Município, e de acordo com as normas institucionais
pertinentes, no período de 09/11/2020 a 09/12/2020, passível
de prorrogação, com carga horária de 04 (quatro) horas por dia,
com periodicidade diária, conforme ficha de inscrição
preenchida pelo mesmo.
O vínculo do AGENTE HONORÍFICO poderá ser rescindido a
qualquer tempo, conforme decisão de qualquer uma das partes,
ou enquanto perdurar as medidas temporárias e emergenciais
de enfrentamento ao Covid-19.
O AGENTE HONORÍFICO atuará na Secretaria Municipal de
Saúde, podendo ser designado para qualquer das Unidades de
Saúde que sejam estratégicas ao enfrentamento ao COVID-19.
CLÁUSULA SEGUNDA
O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, funcional
ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e será
realizado de forma espontânea, não remunerada.
CLÁUSULA TERCEIRA
O exercício do trabalho voluntário não substituirá aqueles
próprios de qualquer categoria funcional, servidor ou
empregado público.
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CLÁUSULA QUARTA
O voluntário não poderá interferir em condutas definidas pelas
equipes técnicas das unidades onde o mesmo prestara suas
atividades.
CLÁUSULA QUINTA
São direitos dos AGENTES HONORÍFICOS:
5.1 desenvolver os serviços que estejam de acordo com seus
conhecimentos, experiências e motivações e com os quais
tenha afinidade;
5.2 ter acesso a programas de capacitação e/ou
aperfeiçoamento inicial e/ou contínuo, bem como a orientações
adequadas, para a boa prestação de serviços;
5.3 participar das análises e estudos que disserem respeito à
prestação dos seus serviços, visando sempre seu
aperfeiçoamento;
5.4 encaminhar sugestões e/ou reclamações ao responsável,
com objetivo de melhorar os serviços prestados;
5.5 ser reconhecido pelos serviços prestados, inclusive com
emissão de certificados pela chefia da área em que atuou.
5.6 ter à sua disposição local adequado e seguro para a guarda
de seus objetos de uso pessoal.
CLÁUSULA SEXTA
São deveres do AGENTE HONORÍFICO, dentre outros:
6.1 manter comportamento compatível com sua atuação;
6.2 ser assíduo no desempenho de suas atividades;
6.3 identificar-se nas dependências do órgão/unidade no qual
exerce suas atividades ou fora dele quando a seu serviço;
6.4 tratar com urbanidade o corpo de servidores públicos
municipais do órgão no qual exerce suas atividades, bem como
os demais prestadores de serviços voluntários e o público em
geral;
6.5 exercer suas atribuições, conforme previsto no termo de
adesão, sempre sob a orientação e coordenação do responsável
designado pela direção do órgão/unidade ao qual se encontra
vinculado;
6.6 justificar ao gestor do corpo de voluntários as suas
ausências nos dias em que estiver escalado para a prestação de
serviço voluntário;
6.7 reparar danos que por sua culpa ou dolo vier a causar à
Administração Pública Municipal ou a terceiros na execução
dos serviços voluntários;
6.8 respeitar e cumprir as normas legais e regulamentares, bem
como observar as normas impostas pelo órgão no qual se
encontrar prestando serviços voluntários.
CLÁUSULA SÉTIMA
A prestação de serviços do AGENTE HONORÍFICO será em
consideração da necessidade e enquanto perdurar o estado de
exceção, relacionado à pandemia de COVID-19.
7.1 será desligado do exercício de suas funções, o AGENTE
HONORÍFICO que descumprir qualquer das cláusulas
previstas neste Termo.
CLÁUSULA OITAVA
O AGENTE HONORÍFICO responde civil e criminalmente
pelo exercício irregular de suas funções, inclusive quando o
dano decorrer da interrupção dos serviços voluntários a que se
dispôs, sem a prévia e expressa comunicação ao gestor do
corpo de voluntários do órgão/unidade a que pertence.
CLÁUSULA NONA
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O prestador de serviços voluntários declara não possuir
antecedentes criminais, ficando ciente que a existência de
antecedentes criminais aqui não declarada, importará na
rescisão do presente Termo de Adesão de AGENTE
HONORÍFICO.
CLÁUSULA DÉCIMA
O AGENTE HONORÍFICO obriga-se a manter sigilo e
confidencialidade e comprometendo-se:
1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver
acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral,
presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;
E, assim, por estarem justas e acertadas, formalizam as partes o
presente TERMO DE ADESÃO DE AGENTE
HONORÍFICO, assinado em 2 (duas) vias de igual teor.
Paranavaí, 09 de novembro de 2020.
HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração
MARCO ANTONIO SOARES PEREIRA JUNIOR
Agente Honorífico
TESTEMUNHAS:
Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:26FE7C07
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 16/11/2020. Edição 2138
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TERMO DE ADESÃO DE AGENTE HONORÍFICO N° 005/2020

Considerando o Decreto Municipal nº 21.092/2020, que dispõe
sobre a adoção, no âmbito do Município de Paranavaí, de
medidas temporárias e emergenciais de prevenção do contágio
pelo Novo Coronavírus (SARS-Cov-2), causador da COVID19, bem como, recomendações no setor privado municipal e dá
outras providências;
Considerando o Decreto Municipal nº 21.097/2020, que dispõe
sobre a convocação de profissionais e estudantes da área de
saúde
para
atuarem
como
agentes
honoríficos,
voluntariamente e transitoriamente, no enfrentamento ao novo
coronavírus (Covid-19) em Paranavaí;
Considerando o Memorando nº 11, da Estratégia Saúde da
Família, da Secretaria Municipal de Saúde,
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE
PARANAVAÍ,
por
intermédio
da
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com sede na Rua
Getúlio Vargas, nº 900, Centro – Paranavaí – PR, neste ato
representado pelo Sr HUGO MORGADO BRAGA,
Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto
Municipal nº 17.427/2017 e do outro lado, o Sr. MARCO
ANTONIO SOARES PEREIRA JUNIOR, com CPF sob nº
034.040.509-08, RG nº 6.402.689-5, expedido pelo órgão
SSP/PR, nascido na data de 23/06/1981, cursando o curso
Medicina, pela instituição de ensino UNIVERSIDAD
SUDAMERICANA, neste ato denominado AGENTE
HONORÍFICO, resolvem com fundamento no Decreto
Municipal nº 21.097, de 24 de março de 2020, celebrar o
TERMO DE ADESÃO DE AGENTE HONORIFICO,
mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O AGENTE HONORÍFICO atuará de forma voluntária e
transitória no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19)
neste Município, e de acordo com as normas institucionais
pertinentes, no período de 09/11/2020 a 09/12/2020, passível
de prorrogação, com carga horária de 04 (quatro) horas por dia,
com periodicidade diária, conforme ficha de inscrição
preenchida pelo mesmo.
O vínculo do AGENTE HONORÍFICO poderá ser rescindido a
qualquer tempo, conforme decisão de qualquer uma das partes,
ou enquanto perdurar as medidas temporárias e emergenciais
de enfrentamento ao Covid-19.
O AGENTE HONORÍFICO atuará na Secretaria Municipal de
Saúde, podendo ser designado para qualquer das Unidades de
Saúde que sejam estratégicas ao enfrentamento ao COVID-19.
CLÁUSULA SEGUNDA
O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, funcional
ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e será
realizado de forma espontânea, não remunerada.
CLÁUSULA TERCEIRA
O exercício do trabalho voluntário não substituirá aqueles
próprios de qualquer categoria funcional, servidor ou
empregado público.
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CLÁUSULA QUARTA
O voluntário não poderá interferir em condutas definidas pelas
equipes técnicas das unidades onde o mesmo prestara suas
atividades.
CLÁUSULA QUINTA
São direitos dos AGENTES HONORÍFICOS:
5.1 desenvolver os serviços que estejam de acordo com seus
conhecimentos, experiências e motivações e com os quais
tenha afinidade;
5.2 ter acesso a programas de capacitação e/ou
aperfeiçoamento inicial e/ou contínuo, bem como a orientações
adequadas, para a boa prestação de serviços;
5.3 participar das análises e estudos que disserem respeito à
prestação dos seus serviços, visando sempre seu
aperfeiçoamento;
5.4 encaminhar sugestões e/ou reclamações ao responsável,
com objetivo de melhorar os serviços prestados;
5.5 ser reconhecido pelos serviços prestados, inclusive com
emissão de certificados pela chefia da área em que atuou.
5.6 ter à sua disposição local adequado e seguro para a guarda
de seus objetos de uso pessoal.
CLÁUSULA SEXTA
São deveres do AGENTE HONORÍFICO, dentre outros:
6.1 manter comportamento compatível com sua atuação;
6.2 ser assíduo no desempenho de suas atividades;
6.3 identificar-se nas dependências do órgão/unidade no qual
exerce suas atividades ou fora dele quando a seu serviço;
6.4 tratar com urbanidade o corpo de servidores públicos
municipais do órgão no qual exerce suas atividades, bem como
os demais prestadores de serviços voluntários e o público em
geral;
6.5 exercer suas atribuições, conforme previsto no termo de
adesão, sempre sob a orientação e coordenação do responsável
designado pela direção do órgão/unidade ao qual se encontra
vinculado;
6.6 justificar ao gestor do corpo de voluntários as suas
ausências nos dias em que estiver escalado para a prestação de
serviço voluntário;
6.7 reparar danos que por sua culpa ou dolo vier a causar à
Administração Pública Municipal ou a terceiros na execução
dos serviços voluntários;
6.8 respeitar e cumprir as normas legais e regulamentares, bem
como observar as normas impostas pelo órgão no qual se
encontrar prestando serviços voluntários.
CLÁUSULA SÉTIMA
A prestação de serviços do AGENTE HONORÍFICO será em
consideração da necessidade e enquanto perdurar o estado de
exceção, relacionado à pandemia de COVID-19.
7.1 será desligado do exercício de suas funções, o AGENTE
HONORÍFICO que descumprir qualquer das cláusulas
previstas neste Termo.
CLÁUSULA OITAVA
O AGENTE HONORÍFICO responde civil e criminalmente
pelo exercício irregular de suas funções, inclusive quando o
dano decorrer da interrupção dos serviços voluntários a que se
dispôs, sem a prévia e expressa comunicação ao gestor do
corpo de voluntários do órgão/unidade a que pertence.
CLÁUSULA NONA
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O prestador de serviços voluntários declara não possuir
antecedentes criminais, ficando ciente que a existência de
antecedentes criminais aqui não declarada, importará na
rescisão do presente Termo de Adesão de AGENTE
HONORÍFICO.
CLÁUSULA DÉCIMA
O AGENTE HONORÍFICO obriga-se a manter sigilo e
confidencialidade e comprometendo-se:
1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver
acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral,
presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;
E, assim, por estarem justas e acertadas, formalizam as partes o
presente TERMO DE ADESÃO DE AGENTE
HONORÍFICO, assinado em 2 (duas) vias de igual teor.
Paranavaí, 09 de novembro de 2020.
HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração
MARCO ANTONIO SOARES PEREIRA JUNIOR
Agente Honorífico
TESTEMUNHAS:
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